
Çàñíîâàíå 
19 ëþòîãî 1997 ðîêó

Ñâ³äîöòâî
ïðî äåðæàâíó ðåºñòðàö³þ 

Ñåð³ÿ ÊÁ ¹ 2444

Âèõîäèòü
ø³ñòü ðàç³â íà ð³ê

Çàñíîâíèê:
Êîíñòèòóö³éíèé Ñóä Óêðà¿íè

Àäðåñà: 01033, ì. Êè¿â-33, 
âóë. Æèëÿíñüêà, 14

Âèäàâåöü: Âèäàâíè÷à îðãàí³çàö³ÿ — 
«Þð³íêîì ²íòåð» 

Àäðåñà: 04209, ì. Êè¿â-209, 
âóë. Ãåðî¿â Äí³ïðà, 31-á

6
2007

© Êîíñòèòóö³éíèé Ñóä Óêðà¿íè, 2007

Çàãàëüíîäåðæàâíå ïåð³îäè÷íå âèäàííÿ

Çàâ³äóâà÷
ðåäàêö³éíîãî â³ää³ëó Ñåêðåòàð³àòó
Êîíñòèòóö³éíîãî Ñóäó Óêðà¿íè – 
Â. Òè÷èíà
òåë. 238-10-32

Â³äïîâ³äàëüíèé ñåêðåòàð – 
Ê. Ï³ãíàñòà
òåë. 238-11-54, 
e-mail: court@ccu.gov.ua

Ïðåçèäåíò
âèäàâíè÷î¿ îðãàí³çàö³¿ 
"Þð³íêîì ²íòåð",
êàíäèäàò þðèäè÷íèõ íàóê
Â. Êîâàëüñüêèé
e-mail: kovalsky@yurincom.kiev.ua



À. Ñòðèæàê

Â. Àâåð'ÿíîâ

². Äîìáðîâñüêèé
Â. Êàìïî 

Ì. Êîçþáðà 

Î. Êîïèëåíêî 

Ì. Êîñòèöüêèé 

Ï. Ìàðòèíåíêî

Î. Ìèðîíåíêî 

Ï. Ïàöóðê³âñüêèé 

Â. Ïøåíè÷íèé

Ï. Ðàá³íîâè÷ 

À. Ñåë³âàíîâ

Ñ. Ñòàí³ê
Ï. Ñòåöþê
Â. Òèõèé 

Ï. Òêà÷óê 
Ë. ×óáàð  
Â. Øàïîâàë

Ñ. Øåâ÷óê

Â²ÑÍÈÊ ÊÎÍÑÒÈÒÓÖ²ÉÍÎÃÎ ÑÓÄÓ ÓÊÐÀ¯ÍÈ 6/2007

2

ÐÅÄÀÊÖ²ÉÍÀ ÐÀÄÀ

Ãîëîâà Êîíñòèòóö³éíîãî Ñóäó Óêðà¿íè, êàíäèäàò þðèäè÷íèõ íàóê (ãîëîâà
Ðåäàêö³éíî¿ ðàäè)
çàâ³äóâà÷ â³ää³ëó ïðîáëåì äåðæàâíîãî óïðàâë³ííÿ òà àäì³í³ñòðàòèâíîãî
ïðàâà ²íñòèòóòó äåðæàâè ³ ïðàâà ³ìåí³ Â.Ì. Êîðåöüêîãî ÍÀÍ Óêðà¿íè,
äîêòîð þðèäè÷íèõ íàóê, ïðîôåñîð
ñóääÿ Êîíñòèòóö³éíîãî Ñóäó Óêðà¿íè 
ñóääÿ Êîíñòèòóö³éíîãî Ñóäó Óêðà¿íè, êàíäèäàò þðèäè÷íèõ íàóê (çàñòóï-
íèê ãîëîâè Ðåäàêö³éíî¿ ðàäè)
ñóääÿ Êîíñòèòóö³éíîãî Ñóäó Óêðà¿íè ó â³äñòàâö³, äîêòîð þðèäè÷íèõ íàóê,
ïðîôåñîð, ÷ëåí-êîðåñïîíäåíò ÀÏðÍ Óêðà¿íè
äèðåêòîð ²íñòèòóòó çàêîíîäàâñòâà Âåðõîâíî¿ Ðàäè Óêðà¿íè, äîêòîð þðè-
äè÷íèõ íàóê, ïðîôåñîð, ÷ëåí-êîðåñïîíäåíò ÍÀÍ Óêðà¿íè
ñóääÿ Êîíñòèòóö³éíîãî Ñóäó Óêðà¿íè ó â³äñòàâö³, äîêòîð þðèäè÷íèõ íàóê,
ïðîôåñîð, àêàäåì³ê ÀÏðÍ Óêðà¿íè
ñóääÿ Êîíñòèòóö³éíîãî Ñóäó Óêðà¿íè ó â³äñòàâö³, êàíäèäàò þðèäè÷íèõ
íàóê, ïðîôåñîð
ñóääÿ Êîíñòèòóö³éíîãî Ñóäó Óêðà¿íè ó â³äñòàâö³, äîêòîð ô³ëîñîôñüêèõ
íàóê, ïðîôåñîð, ÷ëåí-êîðåñïîíäåíò ÀÏðÍ Óêðà¿íè  (çàñòóïíèê ãîëîâè Ðå-
äàêö³éíî¿ ðàäè)
äåêàí þðèäè÷íîãî ôàêóëüòåòó ×åðí³âåöüêîãî íàö³îíàëüíîãî óí³âåðñèòåòó
³ìåí³ Þð³ÿ Ôåäüêîâè÷à, äîêòîð þðèäè÷íèõ íàóê, ïðîôåñîð
ñóääÿ Êîíñòèòóö³éíîãî Ñóäó Óêðà¿íè ó â³äñòàâö³, êàíäèäàò þðèäè÷íèõ
íàóê
ïðîôåñîð êàôåäðè òåîð³¿ òà ³ñòîð³¿ äåðæàâè ³ ïðàâà Ëüâ³âñüêîãî íàö³î-
íàëüíîãî óí³âåðñèòåòó ³ìåí³ ²âàíà Ôðàíêà, äîêòîð þðèäè÷íèõ íàóê
Ïîñò³éíèé ïðåäñòàâíèê Âåðõîâíî¿ Ðàäè Óêðà¿íè ó Êîíñòèòóö³éíîìó Ñóä³
Óêðà¿íè, äîêòîð þðèäè÷íèõ íàóê, ïðîôåñîð
êàíäèäàò þðèäè÷íèõ íàóê
ñóääÿ Êîíñòèòóö³éíîãî Ñóäó Óêðà¿íè, êàíäèäàò þðèäè÷íèõ íàóê
ñóääÿ Êîíñòèòóö³éíîãî Ñóäó Óêðà¿íè ó â³äñòàâö³, äîêòîð þðèäè÷íèõ íàóê,
ïðîôåñîð, àêàäåì³ê ÀÏðÍ Óêðà¿íè
ñóääÿ Êîíñòèòóö³éíîãî Ñóäó Óêðà¿íè, êàíäèäàò þðèäè÷íèõ íàóê
ñóääÿ Êîíñòèòóö³éíîãî Ñóäó Óêðà¿íè ó â³äñòàâö³
ñóääÿ Êîíñòèòóö³éíîãî Ñóäó Óêðà¿íè ó â³äñòàâö³, äîêòîð þðèäè÷íèõ íàóê,
ïðîôåñîð
ïðîôåñîð êàôåäðè ïóáë³÷íîãî ïðàâà þðèäè÷íîãî ôàêóëüòåòó Ì³æíàðîä-
íîãî Ñîëîìîíîâîãî óí³âåðñèòåòó, êàíäèäàò þðèäè÷íèõ íàóê

–

–

– 
–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–
–
–

–
–
–

–

Çã³äíî ç ïîñòàíîâîþ Ïðåçèä³¿ Âèùî¿ àòåñòàö³éíî¿ êîì³ñ³¿ Óêðà¿íè â³ä 9 ÷åðâíÿ 1999 ð. ¹ 1-05/07
"Â³ñíèê Êîíñòèòóö³éíîãî Ñóäó Óêðà¿íè" âêëþ÷åíî äî ïåðåë³êó íàóêîâèõ ôàõîâèõ âèäàíü 



Ó ÍÎÌÅÐ²

ÀÊÒÈ ÊÎÍÑÒÈÒÓÖ²ÉÍÎÃÎ ÑÓÄÓ ÓÊÐÀ¯ÍÈ
Ð³øåííÿ Êîíñòèòóö³éíîãî Ñóäó Óêðà¿íè
ó ñïðàâ³ çà êîíñòèòóö³éíèì çâåðíåííÿì ãðîìàäÿíèíà Ìíèøåíêà
Ñåðã³ÿ Êîñòÿíòèíîâè÷à ùîäî îô³ö³éíîãî òëóìà÷åííÿ ïîëîæåíü
÷àñòèíè ÷åòâåðòî¿ ñòàòò³ 50 Çàêîíó Óêðà¿íè «Ïðî ïðîêóðàòóðó» . . . . . . 6

Óõâàëà Êîíñòèòóö³éíîãî Ñóäó Óêðà¿íè
ïðî ïðèïèíåííÿ ðîçãëÿäó ñïðàâè çà êîíñòèòóö³éíèì ïîäàííÿì
Ïðåçèäåíòà Óêðà¿íè ùîäî â³äïîâ³äíîñò³ Êîíñòèòóö³¿ Óêðà¿íè (êîí-
ñòèòóö³éíîñò³) ïîñòàíîâ Êàá³íåòó Ì³í³ñòð³â Óêðà¿íè â³ä 13 ãðóäíÿ
2006 ðîêó ¹ 1731 «Ïðî ïðèçíà÷åííÿ Ôàòõóòä³íîâà Â.Ã. çàñòóï-
íèêîì Ì³í³ñòðà âíóòð³øí³õ ñïðàâ Óêðà¿íè — íà÷àëüíèêîì ì³ë³ö³¿
ãðîìàäñüêî¿ áåçïåêè», ¹ 1734 «Ïðî ïðèçíà÷åííÿ Áîäíàðÿ Â.ª. çà-
ñòóïíèêîì Ì³í³ñòðà âíóòð³øí³õ ñïðàâ Óêðà¿íè — íà÷àëüíèêîì Ãî-
ëîâíîãî ñë³ä÷îãî óïðàâë³ííÿ», ¹ 1735 «Ïðî ïðèçíà÷åííÿ Ñóñëî-
âà Â.². çàñòóïíèêîì Ì³í³ñòðà âíóòð³øí³õ ñïðàâ Óêðà¿íè», ¹ 1736
«Ïðî ïðèçíà÷åííÿ Ïëåõàíîâà Ì.À. çàñòóïíèêîì Ì³í³ñòðà âíóò-
ð³øí³õ ñïðàâ Óêðà¿íè ç ïèòàíü êàäðîâî¿ ðîáîòè òà âíóòð³øíüî¿ áåç-
ïåêè», ¹ 1737 «Ïðî ïðèçíà÷åííÿ Ìàðìàçîâà Â.ª. çàñòóïíèêîì
Ì³í³ñòðà âíóòð³øí³õ ñïðàâ Óêðà¿íè ó çâ’ÿçêàõ ç Âåðõîâíîþ Ðàäîþ
Óêðà¿íè òà ³íøèìè îðãàíàìè äåðæàâíî¿ âëàäè», ¹ 1741 «Ïðî ïðè-
çíà÷åííÿ Êóï’ÿíñüêîãî Ì.Ã. çàñòóïíèêîì Ì³í³ñòðà âíóòð³øí³õ
ñïðàâ Óêðà¿íè — íà÷àëüíèêîì êðèì³íàëüíî¿ ì³ë³ö³¿», ¹ 1742
«Ïðî ïðèçíà÷åííÿ Êîðí³ºíêà Ì.Â. ïåðøèì çàñòóïíèêîì Ì³í³ñòðà
âíóòð³øí³õ ñïðàâ Óêðà¿íè» . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10

Óõâàëà Êîíñòèòóö³éíîãî Ñóäó Óêðà¿íè
ïðî ïðèïèíåííÿ ðîçãëÿäó ñïðàâè çà êîíñòèòóö³éíèì ïîäàííÿì
Ïðåçèäåíòà Óêðà¿íè ùîäî â³äïîâ³äíîñò³ Êîíñòèòóö³¿ Óêðà¿íè
(êîíñòèòóö³éíîñò³) ïîñòàíîâ Êàá³íåòó Ì³í³ñòð³â Óêðà¿íè â³ä
10 ñ³÷íÿ 2007 ðîêó ¹ 8 «Ïðî ïðèçíà÷åííÿ Êîïèòîâà Ñ.Ì. çàñòóï-
íèêîì Ì³í³ñòðà âíóòð³øí³õ ñïðàâ Óêðà¿íè — äèðåêòîðîì äåïàðòà-
ìåíòó ô³íàíñîâèõ ðåñóðñ³â òà áóõãàëòåðñüêîãî îáë³êó» ³ ¹ 9 «Ïðî
ïðèçíà÷åííÿ Ïîïêîâà Ñ.ª. çàñòóïíèêîì Ì³í³ñòðà âíóòð³øí³õ ñïðàâ
Óêðà¿íè — íà÷àëüíèêîì Ãîëîâíîãî øòàáó» . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13

Óõâàëà Êîíñòèòóö³éíîãî Ñóäó Óêðà¿íè
ïðî â³äìîâó ó â³äêðèòò³ êîíñòèòóö³éíîãî ïðîâàäæåííÿ ó ñïðàâ³ çà
êîíñòèòóö³éíèì ïîäàííÿì 49 íàðîäíèõ äåïóòàò³â Óêðà¿íè ïðî
îô³ö³éíå òëóìà÷åííÿ ïîëîæåíü ñòàòò³ 11 Çàêîíó Óêðà¿íè «Ïðî ïî-
äàòîê íà äîäàíó âàðò³ñòü», ñòàòò³ 2 Äåêðåòó Êàá³íåòó Ì³í³ñòð³â
Óêðà¿íè «Ïðî ªäèíèé ìèòíèé òàðèô Óêðà¿íè», ïóíêòó 1 ðîçä³ëó
«Ïðèê³íöåâ³ ïîëîæåííÿ» Çàêîíó Óêðà¿íè «Ïðî ïëàòó çà çåìëþ» ó
çâ’ÿçêó ç³ ñòàòòåþ 4 Çàêîíó Óêðà¿íè «Ïðî ñòèìóëþâàííÿ âèðîá-
íèöòâà àâòîìîá³ë³â â Óêðà¿í³» . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15

Óõâàëà Êîíñòèòóö³éíîãî Ñóäó Óêðà¿íè
ïðî â³äìîâó ó â³äêðèòò³ êîíñòèòóö³éíîãî ïðîâàäæåííÿ ó ñïðàâ³ çà
êîíñòèòóö³éíèì ïîäàííÿì 55 íàðîäíèõ äåïóòàò³â Óêðà¿íè ùîäî
â³äïîâ³äíîñò³ Êîíñòèòóö³¿ Óêðà¿íè (êîíñòèòóö³éíîñò³) ïîëîæåíü

3

Â²ÑÍÈÊ ÊÎÍÑÒÈÒÓÖ²ÉÍÎÃÎ ÑÓÄÓ ÓÊÐÀ¯ÍÈ 6/2007



ïóíêò³â 2, 3, 4, 5, 6 ðîçä³ëó ² Çàêîíó Óêðà¿íè «Ïðî âíåñåííÿ çì³í
äî Çàêîíó Óêðà¿íè «Ïðî ñòàòóñ âåòåðàí³â â³éíè, ãàðàíò³¿ ¿õ ñîö³-
àëüíîãî çàõèñòó», ïóíêòó 13 ñòàòò³ 71 Çàêîíó Óêðà¿íè «Ïðî Äåð-
æàâíèé áþäæåò Óêðà¿íè íà 2007 ð³ê», Ïîñòàíîâè Êàá³íåòó Ì³í³-
ñòð³â Óêðà¿íè «Ïðî ï³äâèùåííÿ ðîçì³ð³â ïåíñ³é òà ³íøèõ ñîö³àëü-
íèõ âèïëàò îêðåìèì êàòåãîð³ÿì ïåíñ³îíåð³â, ô³íàíñóâàííÿ ÿêèõ
çä³éñíþºòüñÿ çà ðàõóíîê êîøò³â äåðæàâíîãî áþäæåòó» . . . . . . . . . . . . . 19

Óõâàëà Êîíñòèòóö³éíîãî Ñóäó Óêðà¿íè
ïðî â³äìîâó ó â³äêðèòò³ êîíñòèòóö³éíîãî ïðîâàäæåííÿ ó ñïðàâ³ çà
êîíñòèòóö³éíèìè çâåðíåííÿìè ãðîìàäÿíèíà Ãèð³ ²ãîðÿ Ëåîí³äîâè-
÷à ùîäî îô³ö³éíîãî òëóìà÷åííÿ ïîëîæåíü ÷àñòèíè ï’ÿòî¿ ñòàò-
ò³ 124, ïóíêòó 7 ÷àñòèíè òðåòüî¿ ñòàòò³ 129 Êîíñòèòóö³¿ Óêðà¿íè,
÷àñòèíè ïåðøî¿ ñòàòò³ 38, ÷àñòèíè ïåðøî¿ ñòàòò³ 293 Êîäåêñó Óêðà-
¿íè ïðî àäì³í³ñòðàòèâí³ ïðàâîïîðóøåííÿ, ÷àñòèíè ïåðøî¿ ñòàòò³ 13,
÷àñòèí ïåðøî¿, ÷åòâåðòî¿ ñòàòò³ 328 Öèâ³ëüíîãî ïðîöåñóàëüíîãî êî-
äåêñó Óêðà¿íè, ÷àñòèíè äðóãî¿ ñòàòò³ 1, ÷àñòèí äðóãî¿, òðåòüî¿ ñòàò-
ò³ 6, ÷àñòèíè ïåðøî¿ ñòàòò³ 10, ÷àñòèíè ïåðøî¿ ñòàòò³ 11, ÷àñòèíè
òðåòüî¿ ñòàòò³ 13 Çàêîíó Óêðà¿íè «Ïðî ñóäîóñòð³é Óêðà¿íè» . . . . . . . . 23

Óõâàëà Êîíñòèòóö³éíîãî Ñóäó Óêðà¿íè
ïðî â³äìîâó ó â³äêðèòò³ êîíñòèòóö³éíîãî ïðîâàäæåííÿ ó ñïðàâ³ çà
êîíñòèòóö³éíèì ïîäàííÿì 70 íàðîäíèõ äåïóòàò³â Óêðà¿íè ùîäî
â³äïîâ³äíîñò³ Êîíñòèòóö³¿ Óêðà¿íè (êîíñòèòóö³éíîñò³) àáçàö³â äðó-
ãîãî, øîñòîãî ïóíêòó 1 Ïîñòàíîâè Âåðõîâíî¿ Ðàäè Óêðà¿íè «Ïðî
ôîðìóâàííÿ ñêëàäó Êàá³íåòó Ì³í³ñòð³â Óêðà¿íè» . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28

Óõâàëà Êîíñòèòóö³éíîãî Ñóäó Óêðà¿íè
ïðî â³äìîâó ó â³äêðèòò³ êîíñòèòóö³éíîãî ïðîâàäæåííÿ ó ñïðàâ³ çà
êîíñòèòóö³éíèì ïîäàííÿì Ïðåçèäåíòà Óêðà¿íè ùîäî â³äïîâ³äíîñò³
Êîíñòèòóö³¿ Óêðà¿íè (êîíñòèòóö³éíîñò³) ïîñòàíîâ Êàá³íåòó Ì³í³-
ñòð³â Óêðà¿íè «Ïðî çâ³ëüíåííÿ Ãàéäóêà Î.Â. ç ïîñàäè Ãîëîâè Íà-
ö³îíàëüíî¿ êîì³ñ³¿ ç ïèòàíü ðåãóëþâàííÿ çâ’ÿçêó Óêðà¿íè», «Ïðî
ïðèçíà÷åííÿ Çâºðºâà Â.Ï. Ãîëîâîþ Íàö³îíàëüíî¿ êîì³ñ³¿ ç ïèòàíü
ðåãóëþâàííÿ çâ’ÿçêó Óêðà¿íè», «Ïðî çàòâåðäæåííÿ Ïîëîæåííÿ
ïðî Íàö³îíàëüíó êîì³ñ³þ ç ïèòàíü ðåãóëþâàííÿ çâ’ÿçêó Óêðà¿íè»
òà ðîçïîðÿäæåíü Êàá³íåòó Ì³í³ñòð³â Óêðà¿íè «Ïðî çâ³ëüíåííÿ
Àïàñîâà Ñ.². ç ïîñàäè ÷ëåíà Íàö³îíàëüíî¿ êîì³ñ³¿ ç ïèòàíü ðåãóëþ-
âàííÿ çâ’ÿçêó Óêðà¿íè», «Ïðî ïðèçíà÷åííÿ Êîñòðèáè Í.Ï. ÷ëå-
íîì Íàö³îíàëüíî¿ êîì³ñ³¿ ç ïèòàíü ðåãóëþâàííÿ çâ’ÿçêó Óêðà¿íè» . . . . 32

Óõâàëà Êîíñòèòóö³éíîãî Ñóäó Óêðà¿íè
ïðî ïðèïèíåííÿ êîíñòèòóö³éíîãî ïðîâàäæåííÿ ó ñïðàâ³ çà êîíñòè-
òóö³éíèì ïîäàííÿì Ïðåçèäåíòà Óêðà¿íè ùîäî â³äïîâ³äíîñò³ Êîí-
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ÀÊÒÈ ÊÎÍÑÒÈÒÓÖ²ÉÍÎÃÎ ÑÓÄÓ ÓÊÐÀ¯ÍÈ

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

Ð²ØÅÍÍß
ÊÎÍÑÒÈÒÓÖ²ÉÍÎÃÎ ÑÓÄÓ ÓÊÐÀ¯ÍÈ

ó ñïðàâ³ çà êîíñòèòóö³éíèì çâåðíåííÿì
ãðîìàäÿíèíà Ìíèøåíêà Ñåðã³ÿ Êîñòÿíòèíîâè÷à

ùîäî îô³ö³éíîãî òëóìà÷åííÿ ïîëîæåíü
÷àñòèíè ÷åòâåðòî¿ ñòàòò³ 50

Çàêîíó Óêðà¿íè «Ïðî ïðîêóðàòóðó»

ì. Ê è ¿ â Ñïðàâà ¹ 1-13/2007
25 æîâòíÿ 2007 ðîêó
¹ 10-ðï/2007

Êîíñòèòóö³éíèé Ñóä Óêðà¿íè

ó ñêëàä³ ñóää³â:

Ñòðèæàêà Àíäð³ÿ Àíäð³éîâè÷à — ãîëîâóþ÷îãî,

Áðèíöåâà Âàñèëÿ Äìèòðîâè÷à,
Äæóíÿ Â’ÿ÷åñëàâà Âàñèëüîâè÷à,
Ä³äê³âñüêîãî Àíàòîë³ÿ Îëåêñàíäðîâè÷à,
Äîìáðîâñüêîãî ²âàíà Ïåòðîâè÷à,
Êàìïà Âîëîäèìèðà Ìèõàéëîâè÷à,
Êîëîñà Ìèõàéëà ²âàíîâè÷à,
Ëèëàêà Äìèòðà Äìèòðîâè÷à,
Ìà÷óæàê ßðîñëàâè Âàñèë³âíè,
Ñòåöþêà Ïåòðà Áîãäàíîâè÷à,
Òêà÷óêà Ïàâëà Ìèêîëàéîâè÷à,
Øèøê³íà Â³êòîðà ²âàíîâè÷à — äîïîâ³äà÷à,

розглянув на пленарному засіданні справу за конституційним зверненням грома�
дянина Мнишенка Сергія Костянтиновича щодо офіційного тлумачення положень
частини четвертої статті 50 Закону України «Про прокуратуру» від 5 листопада
1991 року № 1789�ХІІ (Відомості Верховної Ради України, 1991 р., № 53, ст. 793) сто�
совно застосування її до працівників військових прокуратур.

Приводом для розгляду справи відповідно до статей 42, 43 Закону України «Про
Конституційний Суд України» стало конституційне звернення громадянина Мнишен�
ка Сергія Костянтиновича.

Підставою для розгляду справи згідно зі статтею 94 Закону України «Про Консти�
туційний Суд України» є наявність неоднозначного застосування судами України та
іншими суб’єктами владних повноважень положень частини четвертої статті 50 Зако�
ну України «Про прокуратуру».
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Заслухавши суддю�доповідача Шишкіна В.І. та розглянувши матеріали справи,
Конституційний Суд України

ó ñ ò à í î â è â :

1. Громадянин Мнишенко С.К. звернувся до Конституційного Суду України з кло�
потанням дати офіційне тлумачення положень частини четвертої статті 50 Закону
України «Про прокуратуру» (далі — Закон) в частині поширення їх дії на працівників
військових прокуратур. У зазначених положеннях Закону передбачено, що життя і
здоров’я працівників прокуратури підлягають обов’язковому державному страху�
ванню за рахунок коштів відповідних бюджетів на суму десятирічного грошового
утримання за останньою посадою, порядок та умови страхування встановлюються
Кабінетом Міністрів України.

Суб’єкт права на конституційне звернення, обгрунтовуючи своє прохання, зазна�
чає, що суди України під час розгляду позовів громадян до Національної акціонерної
страхової компанії «Оранта» (далі — «Оранта») про виплати страхового відшкодуван�
ня по державному обов’язковому страхуванню працівників прокуратури не мають
однозначної правової позиції щодо застосування частини четвертої статті 50 Закону.

Автор клопотання стверджує, що за однакових підстав одні суди (рішення Ленін�
ського районного суду міста Кіровограда від 23 серпня 2000 року, рішення Ленін�
ського районного суду міста Севастополя від 24 травня 2002 року, ухвала Кірово�
градського обласного суду від 5 жовтня 2000 року, ухвала апеляційного суду міста
Севастополя від 4 вересня 2002 року, ухвали Верховного Суду України від 8 жовтня
2001 року, від 27 лютого 2003 року) постановили рішення, посилаючись на положен�
ня частини четвертої статті 50 Закону, Постанови Кабінету Міністрів України «Про за�
твердження Порядку та умов державного обов’язкового особистого страхування
працівників прокуратури» від 19 серпня 1992 року № 486 (далі — Постанова № 486),
які кореспондують вказаній нормі Закону. Інші ж суди (рішення військового апеляцій�
ного суду Військово�Морських Сил від 30 листопада 2004 року, ухвала Військової су�
дової колегії Верховного Суду України від 9 березня 2005 року) постановили рішен�
ня, керуючись положеннями статті 16 Закону України «Про соціальний і правовий
захист військовослужбовців та членів їх сімей» від 20 грудня 1991 року № 2011�ХІІ
(далі — Закон № 2011�XII), Постанови Кабінету Міністрів України «Про умови держав�
ного обов’язкового особистого страхування військовослужбовців і військовозобо�
в’язаних, призваних на збори, і порядок виплат їм та членам їх сімей страхових сум»
від 19 серпня 1992 року № 488 (далі — Постанова № 488), які кореспондують цій нор�
мі Закону № 2011�XII.

Застосування «Орантою» і судами України саме положень статті 16 Закону
№ 2011�XII, на думку автора клопотання, ущемлює соціальні гарантії працівників
прокуратури України, які перебувають на військовій службі у військовій прокуратурі.

2. Конституційний Суд України, даючи офіційне тлумачення положень частини
четвертої статті 50 Закону, виходить з такого.

2.1. Стаття 46 Конституції України передбачає право громадян на соціальний за�
хист, що включає, зокрема, право на забезпечення їх у разі повної, часткової або
тимчасової втрати працездатності. Це право гарантоване загальнообов’язковим
державним соціальним страхуванням за рахунок певних страхових внесків, а також
страховими виплатами за обов’язковим страхуванням відповідно до статті 999 Ци�
вільного кодексу України.
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Обов’язкове державне страхування життя і здоров’я працівників прокуратури є
одним із напрямів їх соціального захисту (частина четверта статті 50 Закону). Поря�
док та умови такого страхування встановленi Постановою № 486.

Згідно з положеннями статті 121 Конституції України, статей 6, 13 Закону прокура�
тура України становить єдину систему органів, до якої належать військові прокурату�
ри. Системний аналіз статей 15, 16, 46, 461, 50, 501 Закону дає підстави вважати, що
кадри органів прокуратури також становлять єдину систему, тобто військовослуж�
бовці військових прокуратур, які перебувають на посадах прокурорів (стаття 56 Зако�
ну) і слідчих прокуратури, є працівниками прокуратури України.

Проаналiзувавши положення статті 50 Закону, Конституцiйний Суд України зазна�
чає, що держава встановила однакове страхове гарантування життя і здоров’я для
всіх осіб, які перебувають на посадах прокурорів і слідчих прокуратури (прокурорiв),
включаючи військовослужбовцiв. Імовірність страхового випадку і можливий збиток
від нього та обсяг відповідальності страховика також безпосередньо пов’язані з пе�
ребуванням громадянина України на посаді прокурора. Страхувальником при на�
станні страхових подій згідно з пунктом 3 Постанови № 486 є Генеральна прокурату�
ра України. Норми Закону і підзаконні нормативні акти не містять винятків щодо
вказаних зобов’язань Генеральної прокуратури України стосовно будь�якої категорії
прокурорів.

2.2. Посилання в частині другій статті 461 Закону на те, що військовослужбовці вій�
ськових прокуратур проходять службу відповідно до Закону № 2011�XII та інших за�
конодавчих актів України, якими встановленi правові та соціальні гарантії, пенсійне,
медичне та інші види забезпечення, передбачені законодавством для осіб офіцер�
ського складу Збройних Сил України, стосується лише тих особливостей, які не мо�
жуть бути притаманні проходженню служби іншими працівниками прокуратури, зо�
крема відмінностей, пов’язаних з наявністю офіцерського звання і порядком його
присвоєння, порядком отримання продовольчого та речового забезпечення, обмун�
дирування, наданням певних пільг і компенсацій, передбачених саме для військово�
службовців, тощо.

У контексті питання, порушеного суб’єктом права на конституційне звернення,
Конституційний Суд України зазначає, що відповідно до частини п’ятої статті 17 Кон�
ституції України стаття 16 Закону № 2011�XII і пункт 1 Умов, затверджених Постано�
вою № 488, передбачають зобов’язання Міністерства оборони України як страху�
вальника військовослужбовців, які проходять службу на посадах прокурорів, лише у
випадках, коли страхові події сталися при виконанні ними функцій військової служби.
Такі випадки підпадають під іншу категорію страхових виплат, не пов’язаних з вико�
нанням прокурорських повноважень, що дає підстави для застосування відповідного
закону залежно від обставин настання страхових подій.

3. Виходячи із зазначеного Конституційний Суд України вважає, що положення
частини четвертої статті 50 Закону поширюються на всіх прокурорів, зокрема й тих,
які перебувають на службі у військовій прокуратурі як військовослужбовці.

Враховуючи викладене та керуючись статтями 147, 150 Конституції України, стат�
тями 13, 51, 62, 63, 95 Закону України «Про Конституційний Суд України», Конститу�
ційний Суд України

â è ð ³ ø è â :

1. В аспекті конституційного звернення положення частини четвертої статті 50 За�
кону України «Про прокуратуру» в системному зв’язку з частиною п’ятою цієї статті

8

Â²ÑÍÈÊ ÊÎÍÑÒÈÒÓÖ²ÉÍÎÃÎ ÑÓÄÓ ÓÊÐÀ¯ÍÈ 6/2007



слід розуміти так, що держава гарантує обов’язкове державне страхування прокуро�
рам незалежно від особливостей статусу їх певних категорій.

2. Рішення Конституційного Суду України є обов’язковим до виконання на терито�
рії України, остаточним і не може бути оскаржене.

Рішення Конституційного Суду України підлягає опублікуванню у «Віснику Консти�
туційного Суду України» та в інших офіційних виданнях України.

КОНСТИТУЦІЙНИЙ СУД УКРАЇНИ
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Ó Õ Â À Ë À

ÊÎÍÑÒÈÒÓÖ²ÉÍÎÃÎ ÑÓÄÓ ÓÊÐÀ¯ÍÈ

ïðî ïðèïèíåííÿ ðîçãëÿäó ñïðàâè
çà êîíñòèòóö³éíèì ïîäàííÿì Ïðåçèäåíòà Óêðà¿íè

ùîäî â³äïîâ³äíîñò³ Êîíñòèòóö³¿ Óêðà¿íè (êîíñòèòóö³éíîñò³)
ïîñòàíîâ Êàá³íåòó Ì³í³ñòð³â Óêðà¿íè

â³ä 13 ãðóäíÿ 2006 ðîêó ¹ 1731
«Ïðî ïðèçíà÷åííÿ Ôàòõóòä³íîâà Â.Ã.

çàñòóïíèêîì Ì³í³ñòðà âíóòð³øí³õ ñïðàâ Óêðà¿íè —
íà÷àëüíèêîì ì³ë³ö³¿ ãðîìàäñüêî¿ áåçïåêè»,

¹ 1734 «Ïðî ïðèçíà÷åííÿ Áîäíàðÿ Â.ª.
çàñòóïíèêîì Ì³í³ñòðà âíóòð³øí³õ ñïðàâ Óêðà¿íè —

íà÷àëüíèêîì Ãîëîâíîãî ñë³ä÷îãî óïðàâë³ííÿ»,
¹ 1735 «Ïðî ïðèçíà÷åííÿ Ñóñëîâà Â.².

çàñòóïíèêîì Ì³í³ñòðà âíóòð³øí³õ ñïðàâ Óêðà¿íè»,
¹ 1736 «Ïðî ïðèçíà÷åííÿ Ïëåõàíîâà Ì.À.

çàñòóïíèêîì Ì³í³ñòðà âíóòð³øí³õ ñïðàâ Óêðà¿íè
ç ïèòàíü êàäðîâî¿ ðîáîòè òà âíóòð³øíüî¿ áåçïåêè»,

¹ 1737 «Ïðî ïðèçíà÷åííÿ Ìàðìàçîâà Â.ª.
çàñòóïíèêîì Ì³í³ñòðà âíóòð³øí³õ ñïðàâ Óêðà¿íè

ó çâ’ÿçêàõ ç Âåðõîâíîþ Ðàäîþ Óêðà¿íè
òà ³íøèìè îðãàíàìè äåðæàâíî¿ âëàäè»,

¹ 1741 «Ïðî ïðèçíà÷åííÿ Êóï’ÿíñüêîãî Ì.Ã.
çàñòóïíèêîì Ì³í³ñòðà âíóòð³øí³õ ñïðàâ Óêðà¿íè —

íà÷àëüíèêîì êðèì³íàëüíî¿ ì³ë³ö³¿»,
¹ 1742 «Ïðî ïðèçíà÷åííÿ Êîðí³ºíêà Ì.Â.

ïåðøèì çàñòóïíèêîì Ì³í³ñòðà âíóòð³øí³õ ñïðàâ Óêðà¿íè»

ì. Ê è ¿ â Ñïðàâà ¹ 2-24/2007
4 æîâòíÿ 2007 ðîêó
¹ 55-ó/2007

Êîíñòèòóö³éíèé Ñóä Óêðà¿íè

ó ñêëàä³ ñóää³â Êîíñòèòóö³éíîãî Ñóäó Óêðà¿íè:

Ñòðèæàêà Àíäð³ÿ Àíäð³éîâè÷à — ãîëîâóþ÷èé, ñóääÿ-äîïîâ³äà÷,

Áðèíöåâà Âàñèëÿ Äìèòðîâè÷à,
Ãîëîâ³íà Àíàòîë³ÿ Ñåðã³éîâè÷à,
Äæóíÿ Â’ÿ÷åñëàâà Âàñèëüîâè÷à,
Ä³äê³âñüêîãî Àíàòîë³ÿ Îëåêñàíäðîâè÷à,
Êàìïà Âîëîäèìèðà Ìèõàéëîâè÷à,
Ìàðêóø Ìàð³¿ Àíäð³¿âíè,
Ìà÷óæàê ßðîñëàâè Âàñèë³âíè,
Ñòåöþêà Ïåòðà Áîãäàíîâè÷à,
Òêà÷óêà Ïàâëà Ìèêîëàéîâè÷à,
Øèøê³íà Â³êòîðà ²âàíîâè÷à,
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розглянув письмову заяву Президента України до Конституційного Суду України
про відкликання конституційного подання щодо відповідності Конституції України
(конституційності) постанов Кабінету Міністрів України від 13 грудня 2006 року
№ 1731 «Про призначення Фатхутдінова В.Г. заступником Міністра внутрішніх справ
України — начальником міліції громадської безпеки», № 1734 «Про призначення Бод�
наря В.Є. заступником Міністра внутрішніх справ України — начальником Головного
слідчого управління», № 1735 «Про призначення Суслова В.І. заступником Міністра
внутрішніх справ України», № 1736 «Про призначення Плеханова М.А. заступником
Міністра внутрішніх справ України з питань кадрової роботи та внутрішньої безпеки»,
№ 1737 «Про призначення Мармазова В.Є. заступником Міністра внутрішніх справ
України у зв’язках з Верховною Радою України та іншими органами державної вла�
ди», № 1741 «Про призначення Куп’янського М.Г. заступником Міністра внутрішніх
справ України — начальником кримінальної міліції», № 1742 «Про призначення Кор�
нієнка М.В. першим заступником Міністра внутрішніх справ України».

Заслухавши суддю�доповідача Стрижака А.А. та дослідивши матеріали справи,
Конституційний Суд України

ó ñ ò à í î â è â :

1. Президент України Указом від 15 грудня 2006 року № 1081 відповідно до пункту
15 частини першої статті 106 Конституції України зупинив дію постанов Кабінету
Міністрів України від 13 грудня 2006 року № 1731 «Про призначення Фатхутдіно�
ва В.Г. заступником Міністра внутрішніх справ України — начальником міліції гро�
мадської безпеки», № 1734 «Про призначення Боднаря В.Є. заступником Міністра
внутрішніх справ України — начальником Головного слідчого управління», № 1735
«Про призначення Суслова В.І. заступником Міністра внутрішніх справ України»,
№ 1736 «Про призначення Плеханова М.А. заступником Міністра внутрішніх справ
України з питань кадрової роботи та внутрішньої безпеки», № 1737 «Про призначення
Мармазова В.Є. заступником Міністра внутрішніх справ України у зв’язках з Верхов�
ною Радою України та іншими органами державної влади», № 1741 «Про призначен�
ня Куп’янського М.Г. заступником Міністра внутрішніх справ України — начальником
кримінальної міліції», № 1742 «Про призначення Корнієнка М.В. першим заступни�
ком Міністра внутрішніх справ України» та одночасно звернувся до Конституційного
Суду України для вирішення питання щодо конституційності зазначених постанов.

На думку суб’єкта права на конституційне подання, вказані постанови Кабінету
Міністрів України прийнято у порушення конституційних повноважень глави держави
щодо забезпечення національної безпеки, керівництва у цій сфері та додержання
прав і свобод людини і громадянина, передбачених частиною другою статті 102,
пунктами 1, 17 частини першої статті 106 Основного Закону України, у порушення
Указу Президента України від 4 грудня 2006 року № 1025 «Про Перелік посад керівни�
ків військових формувань, правоохоронних органів, органів дипломатичної служби,
кандидатури для призначення на які погоджуються з Президентом України».

Таким чином, наголошує автор конституційного подання, Кабінет Міністрів Укра�
їни проігнорував і норми частини третьої статті 106, частини третьої статті 113, пунк�
ту 1 статті 116 Основного Закону України і діяв усупереч статті 8 Конституції України.

2. Третя колегія суддів Конституційного Суду України Ухвалою від 24 квітня
2007 року відмовила у відкритті конституційного провадження у цій справі на підставі
пункту 2 статті 45 Закону України «Про Конституційний Суд України» — невідповід�
ність конституційного подання вимогам, передбаченим Конституцією України, Зако�
ном України «Про Конституційний Суд України».
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3. 26 квітня 2007 року до Конституційного Суду України надійшла письмова заява
за підписом Президента України про відкликання конституційного подання щодо
конституційності постанов Кабінету Міністрів України від 13 грудня 2006 року
№ 1731, № 1734, № 1735, № 1736, № 1737, № 1741, № 1742.

Відповідно до частини першої статті 44 Закону України «Про Конституційний Суд
України» конституційне подання може бути відкликане за письмовою заявою суб’єк�
та, який його направив до Конституційного Суду України, в будь�який час до дня роз�
гляду на пленарному засіданні Конституційного Суду України.

Отже, підстав для розгляду справи Конституційним Судом України немає.

Враховуючи викладене та керуючись статтями 147, 150 Конституції України, стат�
тями 44, 50 Закону України «Про Конституційний Суд України», Конституційний Суд
України

ó õ â à ë è â :
1. Припинити розгляд справи за конституційним поданням Президента України

щодо відповідності Конституції України (конституційності) постанов Кабінету Міні�
стрів України від 13 грудня 2006 року № 1731 «Про призначення Фатхутдінова В.Г. за�
ступником Міністра внутрішніх справ України — начальником міліції громадської без�
пеки», № 1734 «Про призначення Боднаря В.Є. заступником Міністра внутрішніх
справ України — начальником Головного слідчого управління», № 1735 «Про призна�
чення Суслова В.І. заступником Міністра внутрішніх справ України», № 1736 «Про
призначення Плеханова М.А. заступником Міністра внутрішніх справ України з пи�
тань кадрової роботи та внутрішньої безпеки», № 1737 «Про призначення Мармазо�
ва В.Є. заступником Міністра внутрішніх справ України у зв’язках з Верховною Радою
України та іншими органами державної влади», № 1741 «Про призначення Куп’ян�
ського М.Г. заступником Міністра внутрішніх справ України — начальником кри�
мінальної міліції», № 1742 «Про призначення Корнієнка М.В. першим заступником
Міністра внутрішніх справ України» на підставі статті 44 Закону України «Про Консти�
туційний Суд України» — у зв’язку з письмовою заявою суб’єкта права на конститу�
ційне подання про відкликання подання.

2. Конституційне подання та інші матеріали, додані до нього, повернути Прези�
денту України.

3. Ухвала Конституційного Суду України є остаточною.

КОНСТИТУЦІЙНИЙ СУД УКРАЇНИ
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Ó Õ Â À Ë À

ÊÎÍÑÒÈÒÓÖ²ÉÍÎÃÎ ÑÓÄÓ ÓÊÐÀ¯ÍÈ

ïðî ïðèïèíåííÿ ðîçãëÿäó ñïðàâè
çà êîíñòèòóö³éíèì ïîäàííÿì Ïðåçèäåíòà Óêðà¿íè

ùîäî â³äïîâ³äíîñò³ Êîíñòèòóö³¿ Óêðà¿íè (êîíñòèòóö³éíîñò³)
ïîñòàíîâ Êàá³íåòó Ì³í³ñòð³â Óêðà¿íè

â³ä 10 ñ³÷íÿ 2007 ðîêó ¹ 8 «Ïðî ïðèçíà÷åííÿ Êîïèòîâà Ñ.Ì.
çàñòóïíèêîì Ì³í³ñòðà âíóòð³øí³õ ñïðàâ Óêðà¿íè —

äèðåêòîðîì äåïàðòàìåíòó ô³íàíñîâèõ ðåñóðñ³â
òà áóõãàëòåðñüêîãî îáë³êó»

³ ¹ 9 «Ïðî ïðèçíà÷åííÿ Ïîïêîâà Ñ.ª.
çàñòóïíèêîì Ì³í³ñòðà âíóòð³øí³õ ñïðàâ Óêðà¿íè —

íà÷àëüíèêîì Ãîëîâíîãî øòàáó»

ì. Ê è ¿ â Ñïðàâà ¹ 2-25/2007

4 æîâòíÿ 2007 ðîêó

¹ 56-ó/2007

Êîíñòèòóö³éíèé Ñóä Óêðà¿íè

ó ñêëàä³ ñóää³â Êîíñòèòóö³éíîãî Ñóäó Óêðà¿íè:

Ñòðèæàêà Àíäð³ÿ Àíäð³éîâè÷à — ãîëîâóþ÷èé, ñóääÿ-äîïîâ³äà÷,
Áðèíöåâà Âàñèëÿ Äìèòðîâè÷à,
Ãîëîâ³íà Àíàòîë³ÿ Ñåðã³éîâè÷à,
Äæóíÿ Â’ÿ÷åñëàâà Âàñèëüîâè÷à,
Ä³äê³âñüêîãî Àíàòîë³ÿ Îëåêñàíäðîâè÷à,
Êàìïà Âîëîäèìèðà Ìèõàéëîâè÷à,
Ìàðêóø Ìàð³¿ Àíäð³¿âíè,
Ìà÷óæàê ßðîñëàâè Âàñèë³âíè,
Ñòåöþêà Ïåòðà Áîãäàíîâè÷à,
Òêà÷óêà Ïàâëà Ìèêîëàéîâè÷à,
Øèøê³íà Â³êòîðà ²âàíîâè÷à,

розглянув письмову заяву Президента України до Конституційного Суду України
про відкликання конституційного подання щодо відповідності Конституції України
(конституційності) постанов Кабінету Міністрів України від 10 січня 2007 року № 8
«Про призначення Копитова С.М. заступником Міністра внутрішніх справ України —
директором департаменту фінансових ресурсів та бухгалтерського обліку» і № 9
«Про призначення Попкова С.Є. заступником Міністра внутрішніх справ України —
начальником Головного штабу».

Заслухавши суддю�доповідача Стрижака А.А. та дослідивши матеріали справи,
Конституційний Суд України

ó ñ ò à í î â è â :

1. Президент України Указом від 12 січня 2007 року № 14/2007 відповідно до пунк�
ту 15 частини першої статті 106 Конституції України зупинив дію постанов Кабінету
Міністрів України від 10 січня 2007 року № 8 «Про призначення Копитова С.М. заступ�
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ником Міністра внутрішніх справ України — директором департаменту фінансових
ресурсів та бухгалтерського обліку» і № 9 «Про призначення Попкова С.Є. заступни�
ком Міністра внутрішніх справ України — начальником Головного штабу» та одночас�
но звернувся до Конституційного Суду України для вирішення питання щодо консти�
туційності зазначених постанов.

На думку суб’єкта права на конституційне подання, вказані постанови Кабінету
Міністрів України прийнято у порушення конституційних повноважень глави держави
щодо забезпечення національної безпеки, керівництва у цій сфері та додержання
прав і свобод людини і громадянина, передбачених частиною другою статті 102,
пунктами 1, 17 частини першої статті 106 Основного Закону України, у порушення
Указу Президента України від 4 грудня 2006 року № 1025 «Про Перелік посад керівни�
ків військових формувань, правоохоронних органів, органів дипломатичної служби,
кандидатури для призначення на які погоджуються з Президентом України».

Автор конституційного подання вважає, що видання зазначених постанов Кабіне�
том Міністрів України не відповідає пункту 1 статті 116, частині третій статті 113
Основного Закону України і порушує статті 6 та 8 Конституції України.

2. Третя колегія суддів Конституційного Суду України Ухвалою від 24 квітня
2007 року відмовила у відкритті конституційного провадження у цій справі на підставі
пункту 2 статті 45 Закону України «Про Конституційний Суд України» — невідповід�
ність конституційного подання вимогам, передбаченим Конституцією України, Зако�
ном України «Про Конституційний Суд України».

3. 26 квітня 2007 року до Конституційного Суду України надійшла письмова заява
за підписом Президента України про відкликання конституційного подання щодо
конституційності постанов Кабінету Міністрів України від 10 січня 2007 року № 8 і № 9.

Відповідно до частини першої статті 44 Закону України «Про Конституційний Суд
України» конституційне подання може бути відкликане за письмовою заявою суб’єк�
та, який його направив до Конституційного Суду України, в будь�який час до дня роз�
гляду на пленарному засіданні Конституційного Суду України.

Отже, підстав для розгляду справи Конституційним Судом України немає.

Враховуючи викладене та керуючись статтями 147, 150 Конституції України, стат�
тями 44, 50 Закону України «Про Конституційний Суд України», Конституційний Суд
України

ó õ â à ë è â :
1. Припинити розгляд справи за конституційним поданням Президента України

щодо відповідності Конституції України (конституційності) постанов Кабінету Міні�
стрів України від 10 січня 2007 року № 8 «Про призначення Копитова С.М. заступни�
ком Міністра внутрішніх справ України — директором департаменту фінансових ре�
сурсів та бухгалтерського обліку» і № 9 «Про призначення Попкова С.Є. заступником
Міністра внутрішніх справ України — начальником Головного штабу» на підставі стат�
ті 44 Закону України «Про Конституційний Суд України» — у зв’язку з письмовою за�
явою суб’єкта права на конституційне подання про відкликання подання.

2. Конституційне подання та інші матеріали, додані до нього, повернути Прези�
денту України.

3. Ухвала Конституційного Суду України є остаточною.

КОНСТИТУЦІЙНИЙ СУД УКРАЇНИ
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Ó Õ Â À Ë À

ÊÎÍÑÒÈÒÓÖ²ÉÍÎÃÎ ÑÓÄÓ ÓÊÐÀ¯ÍÈ

ïðî â³äìîâó ó â³äêðèòò³ êîíñòèòóö³éíîãî ïðîâàäæåííÿ
ó ñïðàâ³ çà êîíñòèòóö³éíèì ïîäàííÿì

49 íàðîäíèõ äåïóòàò³â Óêðà¿íè
ïðî îô³ö³éíå òëóìà÷åííÿ ïîëîæåíü

ñòàòò³ 11 Çàêîíó Óêðà¿íè «Ïðî ïîäàòîê íà äîäàíó âàðò³ñòü»,
ñòàòò³ 2 Äåêðåòó Êàá³íåòó Ì³í³ñòð³â Óêðà¿íè

«Ïðî ªäèíèé ìèòíèé òàðèô Óêðà¿íè»,
ïóíêòó 1 ðîçä³ëó «Ïðèê³íöåâ³ ïîëîæåííÿ»

Çàêîíó Óêðà¿íè «Ïðî ïëàòó çà çåìëþ»
ó çâ’ÿçêó ç³ ñòàòòåþ 4 Çàêîíó Óêðà¿íè

«Ïðî ñòèìóëþâàííÿ âèðîáíèöòâà àâòîìîá³ë³â â Óêðà¿í³»

ì. Ê è ¿ â Ñïðàâà ¹ 2-43/2007
23 æîâòíÿ 2007 ðîêó
¹ 57-ó/2007

Êîíñòèòóö³éíèé Ñóä Óêðà¿íè

ó ñêëàä³ ñóää³â:

Ñòðèæàêà Àíäð³ÿ Àíäð³éîâè÷à — ãîëîâóþ÷îãî,
Áðèíöåâà Âàñèëÿ Äìèòðîâè÷à,
Äæóíÿ Â’ÿ÷åñëàâà Âàñèëüîâè÷à,
Ä³äê³âñüêîãî Àíàòîë³ÿ Îëåêñàíäðîâè÷à,
Äîìáðîâñüêîãî ²âàíà Ïåòðîâè÷à — äîïîâ³äà÷à,
Êàìïà Âîëîäèìèðà Ìèõàéëîâè÷à,
Êîëîñà Ìèõàéëà ²âàíîâè÷à,
Ëèëàêà Äìèòðà Äìèòðîâè÷à,
Ìà÷óæàê ßðîñëàâè Âàñèë³âíè,
Ñòåöþêà Ïåòðà Áîãäàíîâè÷à,
Òêà÷óêà Ïàâëà Ìèêîëàéîâè÷à,
Øèøê³íà Â³êòîðà ²âàíîâè÷à,

розглянув на засіданні питання щодо відкриття конституційного провадження у
справі за конституційним поданням 49 народних депутатів України про офіційне тлу�
мачення положень статті 11 Закону України «Про податок на додану вартість» від
3 квітня 1997 року № 168/97�ВР (Відомості Верховної Ради України, 1997 р., № 21,
ст. 156), статті 2 Декрету Кабінету Міністрів України «Про Єдиний митний тариф Укра�
їни» від 11 січня 1993 року № 4�93 (Відомості Верховної Ради України, 1993 р., № 12,
ст. 107), пункту 1 розділу «Прикінцеві положення» Закону України «Про плату за зем�
лю» від 3 липня 1992 року № 2535�XII (Відомості Верховної Ради України, 1992 р.,
№ 38, ст. 560; 1996 р., № 45, ст. 238; 2005 р., №№ 17—19, ст. 267) у зв’язку зі стат�
тею 4 Закону України «Про стимулювання виробництва автомобілів в Україні» від
19 вересня 1997 року № 535/97�ВР (Відомості Верховної Ради України, 1997 р.,
№ 47, ст. 294; 2002 р., № 9, ст. 68).

Заслухавши суддю�доповідача Домбровського І.П. та дослідивши матеріали
справи, Конституційний Суд України
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ó ñ ò à í î â è â :

1. Суб’єкт права на конституційне подання — 49 народних депутатів України —
звернувся до Конституційного Суду України з клопотанням дати офіційне тлумачення
положень статті 11 Закону України «Про податок на додану вартість», статті 2 Декрету
Кабінету Міністрів України «Про Єдиний митний тариф України», пункту 1 розділу
«Прикінцеві положення» Закону України «Про плату за землю» у зв’язку зі статтею 4
Закону України «Про стимулювання виробництва автомобілів в Україні» (далі — Закон
№ 535).

Практичну необхідність в офіційному тлумаченні зазначених положень цих законів
народні депутати України аргументують так.

Верховна Рада України 19 вересня 1997 року прийняла Закон № 535, яким встанов�
лені особливості господарської діяльності підприємств по виробництву автомобілів,
автобусів і комплектуючих виробів до них. Статтею 2 Закону № 535 передбачено тим�
часове, до 1 січня 2008 року, надання певних преференцій підприємствам шляхом
внесення змін і доповнень до законодавчих актів України з питань оподаткування. Від�
повідно до статті 4 Закону № 535 законодавчі акти, прийняті після набрання ним
чинності, які скасовують або скорочують пільги, визначені ним, не поширюються на
підприємства по виробництву автомобілів, автобусів і комплектуючих виробів до них,
які мають інвестицію (у тому числі іноземну) виключно в грошовій формі.

Положеннями статей 18, 19 Закону України «Про інвестиційну діяльність», статті 8
Закону України «Про режим іноземного інвестування», статті 397 Господарського ко�
дексу України встановлені гарантії захисту інвестицій. Державні гарантії захисту ін�
вестицій не можуть бути скасовані або звужені щодо інвестицій, здійснених у період
цих гарантій.

Верховна Рада України 25 березня 2005 року прийняла Закон України «Про вне�
сення змін до Закону України «Про Державний бюджет України на 2005 рік» та деяких
інших законодавчих актів України» № 2505�ІV (далі — Закон № 2505�ІV), положення�
ми якого достроково скасовані преференції для підприємств, що діють згідно із За�
коном № 535.

Неоднозначне застосування положень Закону № 535, зокрема статті 4, та законо�
давчих актів щодо оподаткування призвело до виникнення спорів між підприємства�
ми автомобілебудування та органами виконавчої влади при визначенні пріоритетно�
сті їх норм. При цьому, як стверджує суб’єкт права на конституційне подання, судами
України та іншими органами державної влади неоднозначно застосовуються поло�
ження зазначених законів.

Так, Спеціалізована державна податкова інспекція по роботі з великими платника�
ми податків у м. Запоріжжі виходить з того, що з прийняттям Закону № 2505�ІV під�
приємства, які діють згідно із Законом № 535, втратили встановлені для них пільги і
повинні сплачувати податок на додану вартість при реалізації автомобілів, автобусів і
комплектуючих виробів до них власного виробництва на загальних підставах (подат�
кове повідомлення�рішення від 13 червня 2006 року № 0000541312/0, прийняте на
підставі акта № 31/08�02/25480917 від 24 травня 2006 року).

Запорізька митниця також вважає, що пільги, встановлені Законом № 535, втрати�
ли чинність (картка відмови у прийнятті митної декларації від 11 квітня 2006 року),
оскільки Законом № 2505�ІV виключено пункт 11.18 статті 11 Закону України «Про по�
даток на додану вартість», частину шосту статті 2 Декрету Кабінету Міністрів України
«Про Єдиний митний тариф України».

Натомість господарський суд Запорізької області вказує на пріоритетність норм
Закону № 535 перед іншими нормативними актами, які скасовують або скорочують
встановлені ним пільги, що підтверджується статтею 5 Закону України «Про усунення
дискримінації в оподаткуванні суб’єктів підприємницької діяльності, створених з ви�
користанням майна та коштів вітчизняного походження» (постанова від 26 липня
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2006 року у справі № 23/335/06�АП, постанова від 29 грудня 2005 року у справі
№ 9/437�АП).

Запорізький апеляційний господарський суд стверджує, що положення статті 4
Закону № 535 є спеціальними щодо положень Закону № 2505�ІV, отже, зазначені га�
рантії чинні, а положення Закону № 535 є обов’язковими до виконання (ухвала від
7 грудня 2006 року у справі № 23/335/06�АП, постанова від 31 березня 2006 року
у справі № 9/437�АП). Ця правова оцінка підтверджена Вищим адміністративним су�
дом України (ухвала від 21 лютого 2007 року у справі № 23/335/06�АП, ухвала від
22 листопада 2006 року у справі № 9/437�АП).

На думку авторів клопотання, суперечлива практика застосування органами дер�
жавної влади та судами загальної юрисдикції України положень зазначених законів
свідчить про їх неоднозначне розуміння при розв’язанні спорів між суб’єктами гос�
подарських відносин і суб’єктами владних повноважень (податковими та митними
органами), що зумовлює практичну необхідність в офіційному тлумаченні положень
цих законів.

Виходячи з цього суб’єкт права на конституційне подання звертається з клопотан�
ням дати офіційне тлумачення положень статті 11 Закону України «Про податок на до�
дану вартість», статті 2 Декрету Кабінету Міністрів України «Про Єдиний митний та�
риф України» та пункту 1 розділу «Прикінцеві положення» Закону України «Про плату
за землю» у зв’язку зі статтею 4 Закону № 535, щоб забезпечити їх виконання з ураху�
ванням інших законів України, які регулюють аналогічні питання, і роз’яснити:

1) чи є положення статті 4 Закону № 535 підставою для непоширення на підприєм�
ства по виробництву автомобілів, автобусів і комплектуючих виробів до них з інвести�
цією, які діють відповідно до Закону № 535, законодавчих актів, прийнятих після на�
брання ним чинності, які скасовують або скорочують пільги таких підприємств;

2) чи зберігається для підприємств по виробництву автомобілів, автобусів і ком�
плектуючих виробів до них з інвестицією, які діють відповідно до Закону № 535, після
31 березня 2005 року в повному обсязі чинність положень пунктів 11.18, 11.19 стат�
ті 11 Закону України «Про податок на додану вартість» в редакції, що діяла до 31 бе�
резня 2005 року, частини шостої статті 2 Декрету Кабінету Міністрів України «Про
Єдиний митний тариф України» в редакції, що діяла до 31 березня 2005 року;

3) чи поширюється на зазначені підприємства дія положень пункту 1 розділу «При�
кінцеві положення» Закону України «Про плату за землю».

Крім того, автори клопотання просять роз’яснити, чи передбачають встановлені
положеннями статті 4 Закону № 535 державні гарантії здійснення інвестицій, непо�
ширення у подальшому дії законодавчих актів, які регулюють правовідносини в галузі
податкового, митного, земельного законодавства, і чи можуть скасовувати або ско�
рочувати визначені Законом № 535 пільги щодо підприємств по виробництву авто�
мобілів, автобусів і комплектуючих до них.

2. Перша колегія суддів Конституційного Суду України Ухвалою від 10 жовтня
2007 року відмовила у відкритті конституційного провадження у цій справі на підставі
пункту 3 статті 45 Закону України «Про Конституційний Суд України» — непідвідом�
чість Конституційному Суду України питань, порушених у конституційному поданні.

3. Вирішуючи питання щодо відкриття конституційного провадження у справі,
Конституційний Суд України виходить з такого.

До повноважень Конституційного Суду України належить офіційне тлумачення
Конституції України та законів України (пункт 2 частини першої статті 150 Конституції
України).

Підставою для конституційного подання щодо офіційного тлумачення Конституції
України та законів України є практична необхідність у з’ясуванні або роз’ясненні,
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офіційній інтерпретації положень Конституції України та законів України (частина
перша статті 93 Закону України «Про Конституційний Суд України»). В конституційно�
му поданні повинно зазначатися правове обгрунтування тверджень щодо необхідно�
сті в офіційному тлумаченні правового акта (його окремих положень) (пункт 4 части�
ни другої статті 39 Закону України «Про Конституційний Суд України»).

Відповідно до правової позиції Конституційного Суду України його юрисдикція по�
ширюється лише на чинні нормативно�правові акти (пункт 5 мотивувальної частини
Рішення Конституційного Суду України від 14 листопада 2001 року № 15�рп/2001).

Аналіз матеріалів конституційного подання свідчить про недотримання його авто�
рами зазначених вимог.

Клопотання народних депутатів України про офіційне тлумачення положень стат�
ті 11 Закону України «Про податок на додану вартість» фактично зводиться до необ�
хідності роз’яснення пунктів 11.18, 11.19 цієї статті, а щодо тлумачення положень
статті 2 Декрету Кабінету Міністрів України «Про Єдиний митний тариф України» — до
необхідності тлумачення положень частини шостої зазначеної статті.

Проте Законом № 2505�ІV пункти 11.18, 11.19 статті 11 Закону України «Про пода�
ток на додану вартість» та частина шоста статті 2 Декрету Кабінету Міністрів України
«Про Єдиний митний тариф України» виключені, а отже, втратили чинність. Тому в цій
частині конституційного подання є підстави для відмови у відкритті конституційного
провадження у справі згідно з пунктом 3 статті 45 Закону України «Про Конституцій�
ний Суд України».

Що стосується клопотання народних депутатів України про офіційне тлумачення
пункту 1 розділу «Прикінцеві положення» Закону України «Про плату за землю», то на
порушення вимог пункту 4 статті 39 Закону України «Про Конституційний Суд Укра�
їни» в конституційному поданні немає правового обгрунтування практичної необхід�
ності в офіційному тлумаченні зазначеної норми Закону. За таких обставин Конститу�
ційний Суд України вважає за необхідне відмовити у відкритті конституційного
провадження в цій частині згідно з пунктом 2 статті 45 Закону України «Про Конститу�
ційний Суд України».

Враховуючи викладене та керуючись статтями 147, 150, 153 Конституції України,
статтями 13, 39, 45, 50, 93 Закону України «Про Конституційний Суд України», Кон�
ституційний Суд України

ó õ â à ë è â :
1. Відмовити у відкритті конституційного провадження у справі за конституційним

поданням 49 народних депутатів України про офіційне тлумачення положень стат�
ті 11 Закону України «Про податок на додану вартість» від 3 квітня 1997 року
№ 168/97�ВР, статті 2 Декрету Кабінету Міністрів України «Про Єдиний митний тариф
України» від 11 січня 1993 року № 4�93, пункту 1 розділу «Прикінцеві положення» За�
кону України «Про плату за землю» від 3 липня 1992 року № 2535�XII у зв’язку зі стат�
тею 4 Закону України «Про стимулювання виробництва автомобілів в Україні» від
19 вересня 1997 року № 535/97�ВР на підставі пунктів 2, 3 статті 45 Закону України
«Про Конституційний Суд України» — невідповідність конституційного подання вимо�
гам Закону України «Про Конституційний Суд України»; непідвідомчість Конституцій�
ному Суду України питань, порушених у конституційному поданні.

2. Ухвала Конституційного Суду України є остаточною.

КОНСТИТУЦІЙНИЙ СУД УКРАЇНИ

18

Â²ÑÍÈÊ ÊÎÍÑÒÈÒÓÖ²ÉÍÎÃÎ ÑÓÄÓ ÓÊÐÀ¯ÍÈ 6/2007



Ó Õ Â À Ë À

ÊÎÍÑÒÈÒÓÖ²ÉÍÎÃÎ ÑÓÄÓ ÓÊÐÀ¯ÍÈ

ïðî â³äìîâó ó â³äêðèòò³ êîíñòèòóö³éíîãî ïðîâàäæåííÿ
ó ñïðàâ³ çà êîíñòèòóö³éíèì ïîäàííÿì

55 íàðîäíèõ äåïóòàò³â Óêðà¿íè
ùîäî â³äïîâ³äíîñò³ Êîíñòèòóö³¿ Óêðà¿íè (êîíñòèòóö³éíîñò³)

ïîëîæåíü ïóíêò³â 2, 3, 4, 5, 6 ðîçä³ëó ² Çàêîíó Óêðà¿íè
«Ïðî âíåñåííÿ çì³í äî Çàêîíó Óêðà¿íè

«Ïðî ñòàòóñ âåòåðàí³â â³éíè, ãàðàíò³¿ ¿õ ñîö³àëüíîãî çàõèñòó»,
ïóíêòó 13 ñòàòò³ 71 Çàêîíó Óêðà¿íè

«Ïðî Äåðæàâíèé áþäæåò Óêðà¿íè íà 2007 ð³ê»,
Ïîñòàíîâè Êàá³íåòó Ì³í³ñòð³â Óêðà¿íè

«Ïðî ï³äâèùåííÿ ðîçì³ð³â ïåíñ³é
òà ³íøèõ ñîö³àëüíèõ âèïëàò

îêðåìèì êàòåãîð³ÿì ïåíñ³îíåð³â,
ô³íàíñóâàííÿ ÿêèõ çä³éñíþºòüñÿ

çà ðàõóíîê êîøò³â äåðæàâíîãî áþäæåòó»

ì. Ê è ¿ â Ñïðàâà ¹ 2-42/2007
23 æîâòíÿ 2007 ðîêó
¹ 58-ó/2007

Êîíñòèòóö³éíèé Ñóä Óêðà¿íè

ó ñêëàä³ ñóää³â:

Ñòðèæàêà Àíäð³ÿ Àíäð³éîâè÷à — ãîëîâóþ÷îãî,

Áðèíöåâà Âàñèëÿ Äìèòðîâè÷à,
Äæóíÿ Â’ÿ÷åñëàâà Âàñèëüîâè÷à,
Ä³äê³âñüêîãî Àíàòîë³ÿ Îëåêñàíäðîâè÷à,
Äîìáðîâñüêîãî ²âàíà Ïåòðîâè÷à,
Êàìïà Âîëîäèìèðà Ìèõàéëîâè÷à,
Êîëîñà Ìèõàéëà ²âàíîâè÷à,
Ëèëàêà Äìèòðà Äìèòðîâè÷à,
Ìà÷óæàê ßðîñëàâè Âàñèë³âíè — äîïîâ³äà÷à,

Ñòåöþêà Ïåòðà Áîãäàíîâè÷à,
Òêà÷óêà Ïàâëà Ìèêîëàéîâè÷à,
Øèøê³íà Â³êòîðà ²âàíîâè÷à,

розглянув на засіданні питання про відкриття конституційного провадження у
справі за конституційним поданням 55 народних депутатів України щодо відповідно�
сті Конституції України (конституційності) положень пунктів 2, 3, 4, 5, 6 розділу І Зако�
ну України «Про внесення змін до Закону України «Про статус ветеранів війни, гаран�
тії їх соціального захисту» від 5 жовтня 2005 року № 2939�IV (Відомості Верховної
Ради України, 2006 р., № 4, ст. 52), пункту 13 статті 71 Закону України «Про Держав�
ний бюджет України на 2007 рік» від 19 грудня 2006 року № 489�V (Відомості Верхов�
ної Ради України, 2007 р., № 7—8, ст. 66), Постанови Кабінету Міністрів України «Про
підвищення розмірів пенсій та інших соціальних виплат окремим категоріям пенсіо�
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нерів, фінансування яких здійснюється за рахунок коштів державного бюджету» від
3 січня 2002 року № 1 (Офіційний вісник України, 2002 р., № 1, ст. 26).

Заслухавши суддю�доповідача Мачужак Я.В. та розглянувши матеріали справи,
Конституційний Суд України

ó ñ ò à í î â è â :

1. Суб’єкт права на конституційне подання — 55 народних депутатів України —
звернувся до Конституційного Суду України з клопотанням визнати такими, що
не відповідають Конституції України (є неконституційними), положення пунктів 2, 3,
4, 5, 6 розділу І Закону України «Про внесення змін до Закону України «Про статус ве�
теранів війни, гарантії їх соціального захисту» (далі — Закон № 2939�IV), пункту 13
статті 71 Закону України «Про Державний бюджет України на 2007 рік» (далі — Закон
№ 489�V), Постанови Кабінету Міністрів України «Про підвищення розмірів пенсій та
інших соціальних виплат окремим категоріям пенсіонерів, фінансування яких здій�
снюється за рахунок коштів державного бюджету» (далі — Постанова).

Положеннями пунктів 2, 3, 4, 5, 6 розділу І Закону № 2939�IV внесено зміни, зокре�
ма, до статей 12, 13, 14, 15, 16 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх
соціального захисту» від 22 жовтня 1993 року № 3551�ХІI (далі — Закон № 3551�ХІI).
Ними розрахункова величина, що використовується для нарахування відповідним
категоріям громадян пенсії або щомісячного довічного грошового утримання чи дер�
жавної соціальної допомоги, що виплачується замість пенсії, — мінімальна пенсія за
віком замінена на прожитковий мінімум.

Положеннями статті 29 Закону № 489�V встановлено менші розміри разової гро�
шової допомоги, ніж передбачено положеннями частини п’ятої статей 12, 13, 14, 15
Закону № 3551�ХІI, дію яких зупинено пунктом 13 статті 71 Закону № 489�V.

Постановою визначено розмір 19 гривень 91 копійка, який використовується для
розрахунку пенсій, призначених відповідно до частини четвертої статті 54 Закону
України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чор�
нобильської катастрофи», додаткової пенсії, надбавок, пiдвищень.

2. Як стверджується у поданні, додаткових гарантій соціального захисту потребу�
ють громадяни, які згідно зі статтею 17 Конституції України перебувають на службі у
військових формуваннях та правоохоронних органах держави, а також члени їх сімей.
Народні депутати України вважають, що за відсутності воєнного або надзвичайного
стану, всупереч положенням статей 22, 24, 64 Конституції України, прийнято закони
України та підзаконні акти, якими зменшено розмір пільг та соціальних гарантій.

На думку авторів клопотання, внесенням змін положеннями пунктів 2, 3, 4, 5, 6
розділу І Закону № 2939�IV звужено зміст і обсяг існуючих прав громадян у сфері со�
ціального захисту, порушено принцип рівності всіх громадян перед законом, ветера�
нів війни поставлено у нерівні умови з тими громадянами, яким пенсія призначається
та перераховується з врахуванням мінімальної пенсії за віком. Положеннями пунк�
тів 2, 3, 4, 5, 6 розділу І Закону № 2939�IV внесено зміни до статей 12, 13, 14, 15, 16
Закону № 3551�ХІI, чим розміри підвищення пенсії або щомісячного грошового утри�
мання чи державної соціальної допомоги, що виплачується замість пенсії, порівняно
з попередньою редакцією цього Закону зменшено.

Народні депутати України вважають, що цими змінами до Закону № 3551�ХІI пору�
шено конституційні засади рівності прав та принцип справедливості на належне
пенсійне забезпечення всіх категорій громадян.

Зупинення пунктом 13 статті 71 Закону № 489�V виплати разової грошової допо�
моги у встановлених Законом № 3551�ХІI розмірах є порушенням гарантованого
державою права на соціальний захист і не відповідає Конституції України.
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У конституційному поданні також наголошується, що передбачені Постановою
19 гривень 91 копійка є «розміром мінімальної пенсії за віком» і тому суперечить Кон�
ституції України і Закону України «Про державні соціальні стандарти та державні со�
ціальні гарантії», оскільки Постановою Кабінету Міністрів України «Про підвищення
розмірів пенсій, призначених відповідно до Закону України «Про пенсійне забезпе�
чення» від 19 грудня 2001 року № 1706 «з 01.01.2002 року мінімальна пенсія за віком
дорівнює 42 грн.». Отже, сума 19 гривень 91 копійка не може бути мінімальною
пенсією за віком і застосовуватися для обчислення пільг.

3. Перша колегія суддів Конституційного Суду України Ухвалою від 10 жовтня
2007 року відмовила у відкритті конституційного провадження у цій справі.

4. Вирішуючи питання щодо відкриття конституційного провадження у справі,
Конституційний Суд України виходить з такого.

4.1. Відповідно до Закону України «Про Конституційний Суд України» у конститу�
ційному поданні має бути зазначене правове обгрунтування тверджень щодо некон�
ституційності правового акта або його окремих положень (пункт 4 частини другої
статті 39).

Заміна Законом № 2939�IV мінімальної пенсії за віком на прожитковий мінімум як
розрахункової величини, що використовується для підвищення пенсії або щомісяч�
ного грошового утримання чи державної соціальної допомоги, що виплачується за�
мість пенсії, обумовлена тим, що прожитковий мінімум є базовим державним со�
ціальним стандартом (частина третя статті 46 Конституції України, стаття 6 Закону
України «Про державні соціальні стандарти та державні соціальні гарантії»). Ці питан�
ня відповідно до пункту 6 частини першої статті 92 Конституції України визначаються
виключно законами України. Тому встановлення розмірів збільшення пенсій чи іншої
соціальної допомоги, що виплачується замість пенсії, застосування прожиткового
мінімуму чи розміру мінімальної пенсії за віком для нарахування соціальних виплат є
предметом законів України (законності) і не належить до компетенції Конституційно�
го Суду України.

Як вбачається зi змісту конституційного подання, його автори лише на підставі по�
рівняння редакцій Закону № 3551�ХІI до та після внесення до нього змін Законом
№ 2939�IV та посилання на положення статей 22, 24, 64 Конституції України роблять
висновок про звуження змісту і обсягу існуючих прав громадян у сфері соціального
захисту, порушення принципу рівності всіх громадян перед законом, встановлення
для ветеранів війни нерівних умов порівняно з тими громадянами, яким пенсія при�
значається та перераховується з врахуванням мінімальної пенсії за віком. Однак це
не є правовим обгрунтуванням невідповідності Конституції України положень пунк�
тів 2, 3, 4, 5, 6 розділу І Закону № 2939�IV. Інших аргументів невідповідності Конститу�
ції України положень цього нормативно�правового акта не наведено.

Отже, конституцiйне подання в цiй частинi не відповідає вимогам, передбаченим
пунктом 4 частини другої статті 39 Закону України «Про Конституційний Суд України».

4.2. У конституційному поданні також не зазначено та не аргументовано, яким са�
ме статтям Конституції України не відповідає Постанова.

Невідповідність Конституції України Постанови автори клопотання мотивують
тим, що розмір 19 гривень 91 копійка є «мінімальною пенсією за віком». При цьому
неконституційність Постанови вони пов’язують з невідповідністю цього підзаконного
акта Закону України «Про державні соціальні стандарти та державні соціальні гаран�
тії», іншій Постанові Кабінету Міністрів України «Про підвищення розмірів пенсій,
призначених відповідно до Закону України «Про пенсійне забезпечення» від 19 груд�
ня 2001 року № 1706, що також є питанням законності і не належить до повноважень
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Конституційного Суду України (стаття 14 Закону України «Про Конституційний Суд
України»).

4.3. За таких обставин Конституційний Суд України дійшов висновку, що слід від�
мовити у відкритті конституційного провадження у справі щодо відповідності Консти�
туції України (конституційності) положень пунктів 2, 3, 4, 5, 6 розділу І Закону
№ 2939�IV, Постанови на підставі пунктів 2, 3 статті 45 Закону України «Про Конститу�
ційний Суд України» — невідповідність конституційного подання вимогам, передба�
ченим Конституцією України, Законом України «Про Конституційний Суд України», та
непідвідомчість Конституційному Суду України питань, порушених у конституційному
поданні.

4.4. Щодо відповідності Конституції України (конституційності) пункту 13 статті 71
Закону № 489�V Конституційний Суд України 9 липня 2007 року прийняв Рішення
№ 6�рп/2007 (справа про соціальні гарантії громадян), яким, зокрема, положення
статті 29, пункту 13 статті 71 Закону № 489�V визнано такими, що не відповідають
Конституції України (є неконституційними). Отже, і в цій частині немає підстав для
відкриття конституційного провадження.

Враховуючи викладене та керуючись статтями 147, 150, 153 Конституції України,
статтями 13, 14, 39, 45, 50 Закону України «Про Конституційний Суд України», Кон�
ституційний Суд України

ó õ â à ë è â :
1. Відмовити у відкритті конституційного провадження у справі за конституційним

поданням 55 народних депутатів України щодо відповідності Конституції України
(конституційності) положень пунктів 2, 3, 4, 5, 6 розділу І Закону України «Про внесен�
ня змін до Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захис�
ту» від 5 жовтня 2005 року № 2939�IV, пункту 13 статті 71 Закону України «Про Дер�
жавний бюджет України на 2007 рік» від 19 грудня 2006 року № 489�V та Постанови
Кабінету Міністрів України «Про підвищення розмірів пенсій та інших соціальних ви�
плат окремим категоріям пенсіонерів, фінансування яких здійснюється за рахунок
коштів державного бюджету» від 3 січня 2002 року № 1 на підставі пунктів 2, 3 стат�
ті 45 Закону України «Про Конституційний Суд України» — невідповідність конститу�
ційного подання вимогам, передбаченим Конституцією України, Законом України
«Про Конституційний Суд України», та непідвідомчість Конституційному Суду України
питань, порушених у конституційному поданні.

2. Ухвала Конституційного Суду України є остаточною.

КОНСТИТУЦІЙНИЙ СУД УКРАЇНИ
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Ó Õ Â À Ë À

ÊÎÍÑÒÈÒÓÖ²ÉÍÎÃÎ ÑÓÄÓ ÓÊÐÀ¯ÍÈ

ïðî â³äìîâó ó â³äêðèòò³ êîíñòèòóö³éíîãî ïðîâàäæåííÿ
ó ñïðàâ³ çà êîíñòèòóö³éíèìè çâåðíåííÿìè

ãðîìàäÿíèíà Ãèð³ ²ãîðÿ Ëåîí³äîâè÷à
ùîäî îô³ö³éíîãî òëóìà÷åííÿ ïîëîæåíü

÷àñòèíè ï’ÿòî¿ ñòàòò³ 124, ïóíêòó 7
÷àñòèíè òðåòüî¿ ñòàòò³ 129 Êîíñòèòóö³¿ Óêðà¿íè,

÷àñòèíè ïåðøî¿ ñòàòò³ 38, ÷àñòèíè ïåðøî¿ ñòàòò³ 293
Êîäåêñó Óêðà¿íè ïðî àäì³í³ñòðàòèâí³ ïðàâîïîðóøåííÿ,

÷àñòèíè ïåðøî¿ ñòàòò³ 13,
÷àñòèí ïåðøî¿, ÷åòâåðòî¿ ñòàòò³ 328

Öèâ³ëüíîãî ïðîöåñóàëüíîãî êîäåêñó Óêðà¿íè,
÷àñòèíè äðóãî¿ ñòàòò³ 1, ÷àñòèí äðóãî¿, òðåòüî¿ ñòàòò³ 6,

÷àñòèíè ïåðøî¿ ñòàòò³ 10, ÷àñòèíè ïåðøî¿ ñòàòò³ 11,
÷àñòèíè òðåòüî¿ ñòàòò³ 13

Çàêîíó Óêðà¿íè «Ïðî ñóäîóñòð³é Óêðà¿íè«

ì. Ê è ¿ â Ñïðàâà ¹ 2-44/2007
30 æîâòíÿ 2007 ðîêó
¹ 59-ó/2007

Êîíñòèòóö³éíèé Ñóä Óêðà¿íè

ó ñêëàä³ ñóää³â:

Ñòðèæàêà Àíäð³ÿ Àíäð³éîâè÷à — ãîëîâóþ÷îãî,
Áðèíöåâà Âàñèëÿ Äìèòðîâè÷à,
Ãîëîâ³íà Àíàòîë³ÿ Ñåðã³éîâè÷à,
Äæóíÿ Â’ÿ÷åñëàâà Âàñèëüîâè÷à,
Ä³äê³âñüêîãî Àíàòîë³ÿ Îëåêñàíäðîâè÷à,
Êàìïà Âîëîäèìèðà Ìèõàéëîâè÷à,
Ëèëàêà Äìèòðà Äìèòðîâè÷à,
Ìàðêóø Ìàð³¿ Àíäð³¿âíè — äîïîâ³äà÷à,
Ìà÷óæàê ßðîñëàâè Âàñèë³âíè,
Ñòåöþêà Ïåòðà Áîãäàíîâè÷à,
Òêà÷óêà Ïàâëà Ìèêîëàéîâè÷à,
Øèøê³íà Â³êòîðà ²âàíîâè÷à,

розглянув на засіданні питання про відкриття конституційного провадження у
справі за конституційними зверненнями громадянина Гирі Ігоря Леонідовича щодо
офіційного тлумачення положень частини п’ятої статті 124, пункту 7 частини третьої
статті 129 Конституції України, частини першої статті 38, частини першої статті 293
Кодексу України про адміністративні правопорушення, частини першої статті 13,
частин першої, четвертої статті 328 Цивільного процесуального кодексу України,
частини другої статті 1, частин другої, третьої статті 6, частини першої статті 10, час�
тини першої статті 11, частини третьої статті 13 Закону України «Про судоустрій Укра�
їни« від 7 лютого 2002 року № 3018�ІІІ (Відомості Верховної Ради України, 2002 р.,
№ 27—28, ст. 180) з наступними змінами.
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Заслухавши суддю�доповідача Маркуш М.А. та дослідивши матеріали справи,
Конституційний Суд України

ó ñ ò à í î â è â :

1. Суб’єкт права на конституційне звернення — громадянин Гиря Ігор Леонідо�
вич — надіслав до Конституційного Суду України сім конституційних звернень, у яких
порушує питання про надання офіційного тлумачення положень частини п’ятої стат�
ті 124, пункту 7 частини третьої статті 129 Конституції України, частини першої стат�
ті 38, частини першої статті 293 Кодексу України про адміністративні правопорушен�
ня, частини першої статті 13, частин першої, четвертої статті 328 Цивільного проце�
суального кодексу України, частини другої статті 1, частин другої, третьої статті 6,
частини першої статті 10, частини першої статті 11, частини третьої статті 13 Закону
України «Про судоустрій України». Зокрема, він просить дати відповіді по суті на такі
запитання:

— щодо офіційного тлумачення частини першої статті 10 Закону України «Про су�
доустрій України«:

«1) чи є законним судочинство, проведене недержавною мовою України, а саме:
російською, без законного обґрунтування такого випадку в самому акті судочинства;

2) чи є обов’язковим для виконання акт судочинства (судове рішення), викладе�
ний недержавною мовою України, а саме: російською мовою;

3) чи є підставою перегляду або скасування акта судочинства (судового рішення)
порушення судом України частини першої статті 10 Закону України «Про судоустрій
України« від 7 лютого 2002 року«;

— щодо офіційного тлумачення положень пункту 7 частини третьої статті 129 Кон�
ституції України:

«1) чи є факт не оголошення особам, які беруть участь у цивільній справі, судового
рішення порушенням конституційного принципу гласності судового процесу і винят�
ковою обставиною, якщо особи, які беруть участь у справі, не повідомлялися про да�
ту розгляду справи;

2) чи є остаточним не оголошене особам, які беруть участь у цивільній справі, су�
дове рішення, якщо особи, які беруть участь у справі, не повідомлялися про дату роз�
гляду справи;

3) чи підлягає оскарженню не оголошене особам, які беруть участь у цивільній
справі, судове рішення, якщо особи, які беруть участь у справі, не повідомлялися про
дату розгляду справи«;

— щодо офіційного тлумачення положень частини п’ятої статті 124 Конституції
України, частини першої статті 38 Кодексу України про адміністративні правопору�
шення та частини першої статті 11 Закону України «Про судоустрій України»:

«— чи є чинним судове рішення, яке не оприлюднювалося іменем України;
— чи може особа бути визнана винною судовим рішенням у скоєнні адміністратив�

ного правопорушення через два місяці з дня вчинення правопорушення»;
— щодо офіційного тлумачення положень частини другої статті 1, частини другої

статті 6, частини першої статті 11 Закону України «Про судоустрій України»:
«— чи вважається правосуддя у найвищому судовому органі у системі судів за�

гальної юрисдикції здійсненим, якщо Верховний Суд України не ухвалив процесуаль�
ного рішення у справі;

— чи є розгляд справи в Україні повним, а судове рішення місцевого суду загаль�
ної юрисдикції у справі остаточно законним, якщо суд касаційної інстанції не ухвалив
остаточного рішення у справі;

— чи може розгляд справи у Верховному Суді України закінчуватися повідомлен�
ням судді про його думку щодо обґрунтованості оскаржуваного судового рішення,
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без ухвалення остаточного судового рішення іменем України у порядку, визначеному
процесуальним законом«;

— щодо офіційного тлумачення положень частини першої статті 13, частини чет�
вертої статті 328 Цивільного процесуального кодексу України, частини третьої стат�
ті 6 Закону України «Про судоустрій України«:

«— чи є відмова суду касаційної інстанції у відкритті касаційного провадження по�
рушенням права особи на касаційне оскарження судових рішень, якщо особа подала
касаційну скаргу в порядку, встановленому Цивільним процесуальним кодексом
України;

— чи має бути відкрито касаційне провадження у справі за касаційною скаргою,
оформленою та поданою в порядку, встановленому Цивільним процесуальним ко�
дексом України;

— за якими критеріями визначається обґрунтованість касаційної скарги;
— чи можна суду касаційної інстанції відмовляти особі, яка подала касаційну скар�

гу, у розгляді справи у суді;
— чи може особа, яка має право касаційного оскарження судових рішень, вимага�

ти витребування справи судом касаційної інстанції для перевірки законності судових
рішень у справі, які не перевірялися судом касаційної інстанції з ухваленням су�
дового рішення за результатами розгляду скарги«;

— щодо офіційного тлумачення положень частини першої статті 328 Цивільного
процесуального кодексу України, частини першої статті 11, частини третьої статті 13
Закону України «Про судоустрій України«:

«— як вирішується питання про відкриття касаційного провадження: іменем Укра�
їни чи особисто суддею від імені Верховного Суду України;

— чи може суддя суду касаційної інстанції ухвалювати судове рішення одноособо�
во іменем України;

— чи вважається ухвала про відмову у відкритті касаційного провадження, ухвале�
на іменем України, закінченням розгляду справи, якщо розгляду справи по суті каса�
ційної скарги не було«;

— щодо офіційного тлумачення положень частини першої статті 293 Кодексу Укра�
їни про адміністративні правопорушення:

«— чи може рішення голови вищестоящого суду, першого заступника та заступни�
ків по поданій їм скарзі на постанову судді у справі про адміністративне правопору�
шення бути не судовим: ухвалюватися не іменем України, без додержання процесу�
альної форми і не посвідчуватися гербовою печаткою суду».

Необхідність в офіційному тлумаченні зазначених положень Конституції України,
Кодексу України про адміністративні правопорушення, Цивільного процесуального
кодексу України, Закону України «Про судоустрій України« автор конституційних звер�
нень мотивує різним їх розумінням судами України, що спричинило, на його думку,
проблеми у практичній реалізації цих норм. Гиря І.Л. стверджує, що неоднозначне за�
стосування судами загальної юрисдикції спірних положень Конституції України, Ко�
дексу України про адміністративні правопорушення, Цивільного процесуального ко�
дексу України, Закону України «Про судоустрій України« призвело до порушення як
його, так і його малолітнього сина конституційних прав та законних інтересів.

2. Перша колегія суддів Конституційного Суду України Ухвалою від 10 жовтня
2007 року відмовила у відкритті конституційного провадження у справі за конститу�
ційними зверненнями громадянина Гирі Ігоря Леонідовича щодо офіційного тлума�
чення положень частини п’ятої статті 124, пункту 7 частини третьої статті 129 Консти�
туції України, частини першої статті 38, частини першої статті 293 Кодексу України
про адміністративні правопорушення, частини першої статті 13, частин першої,
четвертої статті 328 Цивільного процесуального кодексу України, частини другої
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статті 1, частин другої, третьої статті 6, частини першої статті 10, частини першої
статті 11, частини третьої статті 13 Закону України «Про судоустрій України« від 7 лю�
того 2002 року № 3018�ІІІ на підставі пунктів 2, 3 статті 45 Закону України «Про Кон�
ституційний Суд України« — невідповідність конституційних звернень вимогам, пе�
редбаченим Конституцією України, Законом України «Про Конституційний Суд Укра�
їни«, та непідвідомчість Конституційному Суду України питань, порушених у консти�
туційних зверненнях.

3. Вирішуючи питання щодо відкриття конституційного провадження у справі,
Конституційний Суд України виходить з такого.

Відповідно до Закону України «Про Конституційний Суд України« підставою для
конституційного звернення щодо офіційного тлумачення Конституції України та зако�
нів України є наявність неоднозначного застосування положень Конституції України
або законів України судами України, іншими органами державної влади, якщо суб’єкт
права на конституційне звернення вважає, що це може призвести або призвело до
порушення його конституційних прав і свобод (стаття 94); у конституційному звер�
ненні повинно зазначатися обґрунтування необхідності в офіційному тлумаченні
положень Конституції України або законів України (пункт 4 частини другої статті 42).

3.1. Конституційний Суд України керується правовою позицією, викладеною в
Ухвалі Конституційного Суду України від 16 листопада 2006 року № 13�у/2006, згідно
з якою неоднозначність застосування норми правового акта — це коли одна й та са�
ма норма правового акта застосовується по�різному за однакових обставин.

Аналіз конституційних звернень і доданих до них матеріалів свідчить про те, що
суб’єкт права на конституційне звернення не дотримав вимог пункту 4 частини другої
статті 42 Закону України «Про Конституційний Суд України« — не навів обгрунтування
необхідності в офіційному тлумаченні положень частини п’ятої статті 124, пункту 7
частини третьої статті 129 Конституції України, частини першої статті 38, частини
першої статті 293 Кодексу України про адміністративні правопорушення, частини
першої статті 13, частин першої, четвертої статті 328 Цивільного процесуального ко�
дексу України, частини другої статті 1, частин другої, третьої статті 6, частини першої
статті 10, частини першої статті 11, частини третьої статті 13 Закону України «Про су�
доустрій України«, а також неоднозначності їх застосування судами.

Автор конституційних звернень викладає власне розуміння змісту перелічених
положень Конституції України, Кодексу України про адміністративні правопорушен�
ня, Цивільного процесуального кодексу України, Закону України «Про судоустрій Ук�
раїни«, наголошуючи, що вони є неконституційними.

3.2. Конституційний Суд України також зазначає, що наведені Гирею І.Л. твер�
дження про неоднозначність застосування спірних положень фактично зводяться до
його незгоди з конкретними рішеннями судів загальної юрисдикції.

Аналіз матеріалів, долучених до конституційних звернень, підтверджує, що в
суб’єкта права на конституційне звернення були всі можливості для оскарження
рішень судів загальної юрисдикції.

Незгода з рішеннями судів загальної юрисдикції не є підставою для конституцій�
ного звернення.

Розгляд справ про захист порушених, невизнаних або оспорюваних прав, свобод
чи інтересів, що виникають із цивільних правовідносин, належить до компетенції су�
дів загальної юрисдикції (частина перша статті 15 Цивільного процесуального кодек�
су України).

Конституційний Суд України не наділений правом перевірки законності, обґрунто�
ваності рішень судів загальної юрисдикції та правильності застосування ними норм
законодавства (стаття 14 Закону України «Про Конституційний Суд України«).
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3.3. Крім наведеного, автор конституційних звернень не згоден з процедурою ви�
несення та оскарження рішень судів загальної юрисдикції, закріпленою в чинному
законодавстві. Однак зміна цієї процедури віднесена до компетенції органу законо�
давчої влади. Прийняття законів, якими вносяться зміни до чинних законів, є преро�
гативою Верховної Ради України (пункт 3 частини першої статті 85 Конституції Укра�
їни) — єдиного органу законодавчої влади в Україні (стаття 75 Конституції України).

Конституційний Суд України вважає, що визначення процедури оскарження
рішень судів загальної юрисдикції не належить до повноважень Конституційного Су�
ду України, а є предметом законодавчого врегулювання (пункт 14 частини першої
статті 92 Конституції України).

4. Додаткові питання, порушені Гирею І.Л. в конституційних зверненнях, стосу�
ються процедури винесення рішень судами загальної юрисдикції, його права на апе�
ляційне і касаційне оскарження судових рішень та процедури реалізації цього права.
Зі змісту конституцiйних звернень вбачається, що йдеться, по суті, про надання кон�
сультацій щодо застосування норм права, а це не належить до повноважень Консти�
туційного Суду України (стаття 150 Конституції України, стаття 13 Закону України
«Про Конституційний Суд України»).

Таким чином, конституційні звернення не відповідають вимогам, передбаченим
Конституцією України, Законом України «Про Конституційний Суд України«, тому
підстав для відкриття конституційного провадження у справі немає.

Враховуючи викладене та керуючись статтями 147, 150, 153 Конституції України,
статтями 13, 14, 42, пунктами 2, 3 статті 45, статтями 50, 94 Закону України «Про Кон�
ституційний Суд України», Конституційний Суд України

ó õ â à ë è â :
1. Відмовити у відкритті конституційного провадження у справі за конституційни�

ми зверненнями громадянина Гирі Ігоря Леонідовича щодо офіційного тлумачення
положень частини п’ятої статті 124, пункту 7 частини третьої статті 129 Конституції
України, частини першої статті 38, частини першої статті 293 Кодексу України про
адміністративні правопорушення, частини першої статті 13, частин першої, четвер�
тої статті 328 Цивільного процесуального кодексу України, частини другої статті 1,
частин другої, третьої статті 6, частини першої статті 10, частини першої статті 11,
частини третьої статті 13 Закону України «Про судоустрій України« від 7 лютого
2002 року № 3018�ІІІ на підставі пунктів 2, 3 статті 45 Закону України «Про Конститу�
ційний Суд України» — невідповідність конституційних звернень вимогам, передба�
ченим Конституцією України, Законом України «Про Конституційний Суд України», та
непідвідомчість Конституційному Суду України питань, порушених у конституційних
зверненнях.

2. Ухвала Конституційного Суду України є остаточною.

КОНСТИТУЦІЙНИЙ СУД УКРАЇНИ
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Ó Õ Â À Ë À

ÊÎÍÑÒÈÒÓÖ²ÉÍÎÃÎ ÑÓÄÓ ÓÊÐÀ¯ÍÈ

ïðî â³äìîâó ó â³äêðèòò³ êîíñòèòóö³éíîãî ïðîâàäæåííÿ
ó ñïðàâ³ çà êîíñòèòóö³éíèì ïîäàííÿì

70 íàðîäíèõ äåïóòàò³â Óêðà¿íè
ùîäî â³äïîâ³äíîñò³ Êîíñòèòóö³¿ Óêðà¿íè (êîíñòèòóö³éíîñò³)

àáçàö³â äðóãîãî, øîñòîãî ïóíêòó 1
Ïîñòàíîâè Âåðõîâíî¿ Ðàäè Óêðà¿íè

«Ïðî ôîðìóâàííÿ ñêëàäó Êàá³íåòó Ì³í³ñòð³â Óêðà¿íè»

ì. Ê è ¿ â Ñïðàâà ¹ 2-45/2007
31 æîâòíÿ 2007 ðîêó
¹ 60-ó/2007

Êîíñòèòóö³éíèé Ñóä Óêðà¿íè

ó ñêëàä³ ñóää³â:

Ñòðèæàêà Àíäð³ÿ Àíäð³éîâè÷à — ãîëîâóþ÷îãî,

Áðèíöåâà Âàñèëÿ Äìèòðîâè÷à,
Äæóíÿ Â’ÿ÷åñëàâà Âàñèëüîâè÷à — äîïîâ³äà÷à,

Ä³äê³âñüêîãî Àíàòîë³ÿ Îëåêñàíäðîâè÷à,
Êàìïà Âîëîäèìèðà Ìèõàéëîâè÷à,
Ëèëàêà Äìèòðà Äìèòðîâè÷à,
Ìàðêóø Ìàð³¿ Àíäð³¿âíè,
Ìà÷óæàê ßðîñëàâè Âàñèë³âíè,
Ñòåöþêà Ïåòðà Áîãäàíîâè÷à,
Òêà÷óêà Ïàâëà Ìèêîëàéîâè÷à,
Øèøê³íà Â³êòîðà ²âàíîâè÷à,

розглянув на засіданні питання про відкриття конституційного провадження у
справі за конституційним поданням 70 народних депутатів України щодо відповід�
ності Конституції України (конституційності) абзаців другого, шостого пункту 1 По�
станови Верховної Ради України «Про формування складу Кабінету Міністрів Укра�
їни» від 4 серпня 2006 року № 88�V (Відомості Верховної Ради України, 2006 р., № 37,
ст. 323).

Заслухавши суддю�доповідача Джуня В.В. та дослідивши матеріали справи, Кон�
ституційний Суд України

ó ñ ò à í î â è â :
1. Суб’єкт права на конституційне подання — 70 народних депутатів України —

звернувся до Конституційного Суду України з клопотанням визнати такими, що
не відповідають Конституції України (є неконституційними), абзаци другий, шостий
пункту 1 Постанови Верховної Ради України «Про формування складу Кабінету Міні�
стрів України» від 4 серпня 2006 року № 88�V (далі — Постанова).

Народні депутати України вважають, що Постанова в частині призначення Азаро�
ва М.Я. на посаду Першого віце�прем’єр�міністра України, Міністра фінансів України
(абзац другий пункту 1) та Рибака В.В. на посаду Віце�прем’єр�міністра України,
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Міністра будівництва, архітектури та житлово�комунального господарства України
(абзац шостий пункту 1) прийнята у порушення положень Конституції України.

Автори клопотання зазначають, що кожна з названих осіб обіймає дві посади, тоб�
то поряд з однією діяльністю на постійній основі виконує іншу роботу також на постій�
ній основі, що суперечить частині першій статті 120 Конституції України, згідно з якою
члени Кабінету Міністрів України не мають права суміщати свою службову діяльність
з іншою роботою (крім викладацької, наукової та творчої).

У конституційному поданні наголошено, що таким чином порушуються положення
пункту 12 частини першої статті 85, частини першої статті 113, частини першої стат�
ті 114 Конституції України, зі змісту яких випливає, що посади Першого віце�прем’єр�
міністра, віце�прем’єр�міністра та міністра є окремими посадами, кожну з яких по�
винна обіймати окрема особа.

Зазначено також, що призначення однієї особи на дві посади в Кабінеті Міністрів
України призводить до того, що одна особа здійснює владні повноваження двох по�
садових осіб Кабінету Міністрів України, що має ознаки узурпації державної влади і
суперечить статті 5 Конституції України.

Оскільки для кожної посади в Кабінеті Міністрів України встановлено конкретні
повноваження, означені чітким переліком функцій та завдань, суміщаючи їх, посадо�
ва особа Кабінету Міністрів України, на думку народних депутатів України, виходить
за межі повноважень, визначених для однієї посади, в яких згідно зі статтями 6, 19
Конституції України зобов’язана діяти.

Суб’єкт права на конституційне подання вважає, що призначення однієї особи на
дві посади в Кабінеті Міністрів України порушує закріплений статтями 24, 38 Консти�
туції України принцип рівності прав громадян, ставить таку особу у привілейоване
становище щодо інших членів Кабінету Міністрів України.

На підтвердження своєї позиції народні депутати України посилаються на частину
шосту статті 9 Закону України «Про Кабінет Міністрів України», за якою на кожну поса�
ду пропонується одна кандидатура, та на частину другу статті 6 цього ж Закону, від�
повідно до якої чисельність членів Кабінету Міністрів України встановлюється Вер�
ховною Радою України виходячи з його посадового складу.

2. Третя колегія суддів Конституційного Суду України Ухвалою від 22 жовтня
2007 року відмовила у відкритті конституційного провадження у справі на підставі
пунктів 2, 3 статті 45 Закону України «Про Конституційний Суд України» — невідповід�
ність конституційного подання вимогам, передбаченим Конституцією України, Зако�
ном України «Про Конституційний Суд України», непідвідомчість Конституційному Су�
ду України питань, порушених у конституційному поданні.

3. Вирішуючи питання щодо відкриття конституційного провадження у справі за
конституційним поданням 70 народних депутатів України, Конституційний Суд Укра�
їни виходить зі змісту повноважень Конституційного Суду України, визначених у стат�
тях 147, 150, 151, 152 Конституції України, статтях 13, 14, 15 Закону України «Про
Конституційний Суд України», та керується практикою конституційного судочинства.

4. Під час підготовки матеріалів справи до розгляду Конституційним Судом Укра�
їни набрали чинності постанови Верховної Ради України «Про призначення Рибака
В.В. на посаду Віце�прем’єр�міністра України» від 21 березня 2007 року № 791�V
(Відомості Верховної Ради України, 2007 р., № 17, ст. 260 ) та «Про звільнення Риба�
ка В.В. з посади Віце�прем’єр�міністра України, Міністра будівництва, архітектури та
житлово�комунального господарства України» від 21 березня 2007 року № 790�V
(Відомості Верховної Ради України, 2007 р., № 17, ст. 259).
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Ці постанови не містять приписів щодо скасування абзацу шостого пункту 1 По�
станови. Однак відповідно до правової позиції Конституційного Суду України з прий�
няттям нового акта, якщо інше не передбачено самим цим актом, автоматично ска�
совується однопредметний акт, який діяв у часі раніше (Рішення Конституційного
Суду України від 3 жовтня 1997 року № 4�зп).

За змістом статей 150, 152 Конституції України до повноважень Конституційного
Суду України належить вирішення питань щодо конституційності лише чинних актів,
визначених у пункті 1 частини першої статті 150. Згідно з правовою позицією Кон�
ституційного Суду України, викладеною у Рішенні від 14 листопада 2001 року
№ 15�рп/2001, юрисдикція Конституційного Суду України поширюється на чинні нор�
мативно�правові акти. У зв’язку з цим розгляд питання щодо відповідності Конститу�
ції України (конституційності) абзацу шостого пункту 1 Постанови непідвідомчий
Конституційному Суду України. Отже, є підстави для відмови у відкритті конституцій�
ного провадження в цій частині конституційного подання згідно з пунктом 3 статті 45
Закону України «Про Конституційний Суд України».

5. Відповідно до Закону України «Про Конституційний Суд України» у конституцій�
ному поданні має зазначатися правове обгрунтування тверджень щодо неконститу�
ційності правового акта або окремих його положень (пункт 4 частини другої стат�
ті 39), предметом розгляду Конституційного Суду України може бути конституційне
подання, в якому викладаються аргументи і стверджується про неконституційність
законів, інших правових актів Верховної Ради України, актів Президента України, ак�
тів Кабінету Міністрів України, правових актів Верховної Ради Автономної Республіки
Крим (частина перша статті 71).

Народні депутати України не навели достатньо обгрунтованих аргументів стосов�
но того, що призначення однієї особи на посади Першого віце�прем’єр�міністра
(віце�прем’єр�міністра) та міністра є порушенням норм Конституції України. Основ�
ним мотивом їхнього конституційного подання є твердження про невідповідність аб�
заців другого, шостого пункту 1 Постанови приписам частини другої статті 6, частини
шостої статті 9 Закону України «Про Кабінет Міністрів України». Проте згідно зі стат�
тею 14 Закону України «Про Конституційний Суд України» до повноважень Конститу�
ційного Суду України не належать питання щодо законності актів органів державної
влади, а також інші питання, віднесені до компетенції судів загальної юрисдикції.

Крім того, Постанова належить до категорії ненормативних правових актів. Як за�
значив Конституційний Суд України у Рішенні від 23 червня 1997 року № 2�зп, «за
своєю природою ненормативні правові акти, на відміну від нормативних, встановлю�
ють не загальні правила поведінки, а конкретні приписи, звернені до окремого інди�
віда чи юридичної особи, застосовуються одноразово й після реалізації вичерпують
свою дію». Оскільки Постанова вичерпала свою дію, вона не може розглядатись на
відповідність Конституції України, тобто це питання непідвідомче Конституційному
Суду України (Ухвала Конституційного Суду України від 1 жовтня 2002 року
№ 50�у/2002). На підставі наведеного та відповідно до пункту 3 статті 45 Закону Укра�
їни «Про Конституційний Суд України» Конституційний Суд України вважає, що під�
став для відкриття конституційного провадження у справі в частині відповідності Кон�
ституції України (конституційності) абзацу другого пункту 1 Постанови немає.

Виходячи з викладеного та керуючись статтями 147, 150 Конституції України, стат�
тями 13, 14, 15, 38, 39, 45, 50, 71 Закону України «Про Конституційний Суд України»,
Конституційний Суд України
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ó õ â à ë è â :
1. Відмовити у відкритті конституційного провадження у справі за конституційним

поданням 70 народних депутатів України щодо відповідності Конституції України
(конституційності) абзаців другого, шостого пункту 1 Постанови Верховної Ради
України «Про формування складу Кабінету Міністрів України» від 4 серпня 2006 року
№ 88�V на підставі пунктів 2, 3 статті 45 Закону України «Про Конституційний Суд
України» — невідповідність конституційного подання вимогам, передбаченим Кон�
ституцією України, Законом України «Про Конституційний Суд України», непідвідом�
чість Конституційному Суду України питань, порушених у конституційному поданні.

2. Ухвала Конституційного Суду України є остаточною.

КОНСТИТУЦІЙНИЙ СУД УКРАЇНИ
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Ó Õ Â À Ë À

ÊÎÍÑÒÈÒÓÖ²ÉÍÎÃÎ ÑÓÄÓ ÓÊÐÀ¯ÍÈ

ïðî â³äìîâó ó â³äêðèòò³ êîíñòèòóö³éíîãî ïðîâàäæåííÿ
ó ñïðàâ³ çà êîíñòèòóö³éíèì ïîäàííÿì Ïðåçèäåíòà Óêðà¿íè

ùîäî â³äïîâ³äíîñò³ Êîíñòèòóö³¿ Óêðà¿íè (êîíñòèòóö³éíîñò³)
ïîñòàíîâ Êàá³íåòó Ì³í³ñòð³â Óêðà¿íè

«Ïðî çâ³ëüíåííÿ Ãàéäóêà Î.Â.
ç ïîñàäè Ãîëîâè Íàö³îíàëüíî¿ êîì³ñ³¿

ç ïèòàíü ðåãóëþâàííÿ çâ’ÿçêó Óêðà¿íè»,
«Ïðî ïðèçíà÷åííÿ Çâºðºâà Â.Ï.
Ãîëîâîþ Íàö³îíàëüíî¿ êîì³ñ³¿

ç ïèòàíü ðåãóëþâàííÿ çâ’ÿçêó Óêðà¿íè»,
«Ïðî çàòâåðäæåííÿ Ïîëîæåííÿ ïðî Íàö³îíàëüíó êîì³ñ³þ

ç ïèòàíü ðåãóëþâàííÿ çâ’ÿçêó Óêðà¿íè»
òà ðîçïîðÿäæåíü Êàá³íåòó Ì³í³ñòð³â Óêðà¿íè

«Ïðî çâ³ëüíåííÿ Àïàñîâà Ñ.².
ç ïîñàäè ÷ëåíà Íàö³îíàëüíî¿ êîì³ñ³¿

ç ïèòàíü ðåãóëþâàííÿ çâ’ÿçêó Óêðà¿íè»,
«Ïðî ïðèçíà÷åííÿ Êîñòðèáè Í.Ï.

÷ëåíîì Íàö³îíàëüíî¿ êîì³ñ³¿
ç ïèòàíü ðåãóëþâàííÿ çâ’ÿçêó Óêðà¿íè«

ì. Ê è ¿ â Ñïðàâà ¹ 2-46/2007
31 æîâòíÿ 2007 ðîêó
¹ 61-ó/2007

Êîíñòèòóö³éíèé Ñóä Óêðà¿íè

ó ñêëàä³ ñóää³â:

Ñòðèæàêà Àíäð³ÿ Àíäð³éîâè÷à — ãîëîâóþ÷îãî,

Áðèíöåâà Âàñèëÿ Äìèòðîâè÷à,
Äæóíÿ Â’ÿ÷åñëàâà Âàñèëüîâè÷à — äîïîâ³äà÷à,

Ä³äê³âñüêîãî Àíàòîë³ÿ Îëåêñàíäðîâè÷à,
Êàìïà Âîëîäèìèðà Ìèõàéëîâè÷à,
Ëèëàêà Äìèòðà Äìèòðîâè÷à,
Ìàðêóø Ìàð³¿ Àíäð³¿âíè,
Ìà÷óæàê ßðîñëàâè Âàñèë³âíè,
Ñòåöþêà Ïåòðà Áîãäàíîâè÷à,
Òêà÷óêà Ïàâëà Ìèêîëàéîâè÷à,
Øèøê³íà Â³êòîðà ²âàíîâè÷à,

розглянув на засіданні питання про відкриття конституційного провадження у
справі за конституційним поданням Президента України щодо відповідності Консти�
туції України (конституційності) постанов Кабінету Міністрів України «Про звільнення
Гайдука О.В. з посади Голови Національної комісії з питань регулювання зв’язку
України» від 21 березня 2007 року № 482, «Про призначення Звєрєва В.П. Головою
Національної комісії з питань регулювання зв’язку України» від 21 березня 2007 року
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№ 483, «Про затвердження Положення про Національну комісію з питань регулюван�
ня зв’язку України» від 25 липня 2007 року № 971 та розпоряджень Кабінету Міністрів
України «Про звільнення Апасова С.І. з посади члена Національної комісії з питань ре�
гулювання зв’язку України» від 12 травня 2007 року № 294, «Про призначення Кос�
триби Н.П. членом Національної комісії з питань регулювання зв’язку України» від
23 травня 2007 року № 331 (далі — акти Кабінету Міністрів України).

Заслухавши суддю�доповідача Джуня В.В. та дослідивши матеріали справи, Кон�
ституційний Суд України

ó ñ ò à í î â è â :

1. Президент України звернувся до Конституційного Суду України з клопотанням
розглянути питання щодо відповідності Конституції України (конституційності) актів
Кабінету Міністрів України. Неконституційність актів Кабінету Міністрів України
суб’єкт права на конституційне подання обгрунтовує їх невідповідністю приписам
частини другої статті 6, частини другої статті 8, статті 17, частини другої статті 19,
статті 42, пунктів 1, 17 частини першої статті 106 Конституції України та вимогам за�
конів України «Про природні монополії», «Про телекомунікації».

2. Третя колегія суддів Конституційного Суду України Ухвалою від 22 жовтня
2007 року відмовила у відкритті конституційного провадження у справі на підставі
пунктів 2, 3 статті 45 Закону України «Про Конституційний Суд України» — невідповід�
ність конституційного подання вимогам, передбаченим Конституцією України, Зако�
ном України «Про Конституційний Суд України», непідвідомчість Конституційному Су�
ду України питань, порушених у конституційному поданні.

3. Вирішуючи питання про відкриття конституційного провадження у справі за
конституційним поданням Президента України, Конституційний Суд України вихо�
дить зі змісту повноважень Конституційного Суду України, визначених у статтях 147,
150, 151, 152 Конституції України, статтях 13, 14, 15 Закону України «Про Конститу�
ційний Суд України», та керується практикою конституційного судочинства.

4. Відповідно до пункту 4 частини другої статті 39 Закону України «Про Конститу�
ційний Суд України» у конституційному поданні повинне зазначатися правове об�
грунтування тверджень щодо неконституційності правового акта або окремих його
положень. Згідно з частиною першою статті 71 цього Закону предметом розгляду
Конституційного Суду України може бути конституційне подання, в якому викладаю�
ться аргументи і стверджується про неконституційність законів, інших правових актів
Верховної Ради України, актів Президента України, актів Кабінету Міністрів України,
правових актів Верховної Ради Автономної Республіки Крим.

За змістом статті 15 вказаного Закону обов’язковою умовою для відкриття консти�
туційного провадження у справі щодо неконституційності правового акта є надання
суб’єктом права на конституційне подання аргументів, які б свідчили про невідповід�
ність положень цього акта нормам Конституції України або про порушення встановле�
ної Конституцією України процедури його розгляду, ухвалення або набрання ним чин�
ності чи перевищення конституційних повноважень при його прийнятті.

Автором клопотання не дотримано вимоги пункту 4 частини другої статті 39 Зако�
ну України «Про Конституційний Суд України», не наведено правової аргументації
невідповідності актів Кабінету Міністрів України приписам частини другої статті 6,
частини другої статті 8, статті 17, частини другої статті 19, статті 42, пунктів 1, 17 час�
тини першої статті 106 Конституції України. Зазначене є підставою для відмови у від�
критті провадження в Конституцiйному Судi України у справі щодо вказаної частини
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конституційного подання згідно з пунктом 2 статті 45 Закону України «Про Конститу�
ційний Суд України» у зв’язку з невідповідністю конституційного подання вимогам,
передбаченим Конституцією України, цим Законом.

5. Президент України стверджує про невідповідність актів Кабінету Міністрів Укра�
їни законам України «Про природні монополії», «Про телекомунікації», проте до
повноважень Конституційного Суду України не належить вирішення таких питань
(статті 147, 150 Конституції України, статті 13, 14 Закону України «Про Конституцій�
ний Суд України»). Отже, у цій частині конституційного подання порушені питання
не підвідомчі Конституційному Суду України, що є підставою для відмови у відкритті
конституційного провадження у справі відповідно до пункту 3 статті 45 Закону Укра�
їни «Про Конституційний Суд України».

Виходячи з викладеного та керуючись статтями 147, 150 Конституції України, стат�
тями 13, 14, 15, 39, 45, 50, 71 Закону України «Про Конституційний Суд України», Кон�
ституційний Суд України

ó õ â à ë è â :
1. Відмовити у відкритті конституційного провадження у справі за конституційним

поданням Президента України щодо відповідності Конституції України (конституцій�
ності) постанов Кабінету Міністрів України «Про звільнення Гайдука О.В. з посади Го�
лови Національної комісії з питань регулювання зв’язку України» від 21 березня
2007 року № 482, «Про призначення Звєрєва В.П. Головою Національної комісії з
питань регулювання зв’язку України» від 21 березня 2007 року № 483, «Про за�
твердження Положення про Національну комісію з питань регулювання зв’язку Укра�
їни» від 25 липня 2007 року № 971 та розпоряджень Кабінету Міністрів України «Про
звільнення Апасова С.І. з посади члена Національної комісії з питань регулювання
зв’язку України» від 12 травня 2007 року № 294, «Про призначення Костриби Н.П.
членом Національної комісії з питань регулювання зв’язку України» від 23 травня
2007 року № 331 на підставі пунктів 2, 3 статті 45 Закону України «Про Конституційний
Суд України» — невідповідність конституційного подання вимогам, передбаченим
Конституцією України, Законом України «Про Конституційний Суд України», непід�
відомчість Конституційному Суду України питань, порушених у конституційному по�
данні.

2. Ухвала Конституційного Суду України є остаточною.

КОНСТИТУЦІЙНИЙ СУД УКРАЇНИ
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Ó Õ Â À Ë À

ÊÎÍÑÒÈÒÓÖ²ÉÍÎÃÎ ÑÓÄÓ ÓÊÐÀ¯ÍÈ

ïðî ïðèïèíåííÿ êîíñòèòóö³éíîãî ïðîâàäæåííÿ
ó ñïðàâ³ çà êîíñòèòóö³éíèì ïîäàííÿì Ïðåçèäåíòà Óêðà¿íè

ùîäî â³äïîâ³äíîñò³ Êîíñòèòóö³¿ Óêðà¿íè (êîíñòèòóö³éíîñò³)
ïîëîæåíü ÷àñòèí äåâ’ÿòî¿, äåñÿòî¿, â³ñ³ìíàäöÿòî¿

ñòàòò³ 1023 Çàêîíó Óêðà¿íè
«Ïðî âèáîðè íàðîäíèõ äåïóòàò³â Óêðà¿íè»

ì. Ê è ¿ â Ñïðàâà ¹ 1-41/2007

16 æîâòíÿ 2007 ðîêó

¹ 39-óï/2007

Êîíñòèòóö³éíèé Ñóä Óêðà¿íè

ó ñêëàä³ ñóää³â:

Ñòðèæàêà Àíäð³ÿ Àíäð³éîâè÷à — ãîëîâóþ÷îãî,

Áðèíöåâà Âàñèëÿ Äìèòðîâè÷à,
Äæóíÿ Â’ÿ÷åñëàâà Âàñèëüîâè÷à,
Ä³äê³âñüêîãî Àíàòîë³ÿ Îëåêñàíäðîâè÷à — äîïîâ³äà÷à,

Äîìáðîâñüêîãî ²âàíà Ïåòðîâè÷à,
Êàìïà Âîëîäèìèðà Ìèõàéëîâè÷à,
Êîëîñà Ìèõàéëà ²âàíîâè÷à,
Ëèëàêà Äìèòðà Äìèòðîâè÷à,
Ìà÷óæàê ßðîñëàâè Âàñèë³âíè,
Ñòåöþêà Ïåòðà Áîãäàíîâè÷à,
Òêà÷óêà Ïàâëà Ìèêîëàéîâè÷à,
Øèøê³íà Â³êòîðà ²âàíîâè÷à,

çà ó÷àñòþ ïðåäñòàâíèêà ñóá’ºêòà ïðàâà íà êîíñòèòóö³éíå ïîäàííÿ Ñòàâ-
í³é÷óê Ìàðèíè ²âàí³âíè; çàëó÷åíèõ äî ó÷àñò³ ó ðîçãëÿä³ ñïðàâè: ïîñò³éíîãî
ïðåäñòàâíèêà Âåðõîâíî¿ Ðàäè Óêðà¿íè ó Êîíñòèòóö³éíîìó Ñóä³ Óêðà¿íè Ñå-
ë³âàíîâà Àíàòîë³ÿ Îëåêñàíäðîâè÷à, ïðåäñòàâíèêà Âåðõîâíî¿ Ðàäè Óêðà¿íè
Ì³ðîøíè÷åíêà Þð³ÿ Ðîìàíîâè÷à, ïðåäñòàâíèê³â Óïîâíîâàæåíîãî Âåðõîâ-
íî¿ Ðàäè Óêðà¿íè ç ïðàâ ëþäèíè Ìàëèííèêîâî¿ Ëþäìèëè Ôåäîð³âíè, ßöåí-
êà Âîëîäèìèðà Ìèõàéëîâè÷à,

розглянув на пленарному засіданні справу за конституційним поданням Прези�
дента України щодо відповідності Конституції України (конституційності) положень
частин дев’ятої, десятої, вісімнадцятої статті 1023 Закону України «Про вибори на�
родних депутатів України» від 25 березня 2004 року № 1665�IV (Відомості Верховної
Ради України, 2004 р., № 27—28, ст. 366; 2005 р., № 38—39, ст. 449; 2007 р., № 28,
ст. 383).

Приводом для розгляду справи відповідно до статей 39, 40 Закону України «Про
Конституційний Суд України» стало конституційне подання Президента України.

Підставою для розгляду справи згідно зі статтею 82 Закону України «Про Консти�
туційний Суд України» є наявність спірних питань щодо відповідності Конституції

35

Â²ÑÍÈÊ ÊÎÍÑÒÈÒÓÖ²ÉÍÎÃÎ ÑÓÄÓ ÓÊÐÀ¯ÍÈ 6/2007



України (конституційності) положень частин дев’ятої, десятої, вісімнадцятої стат�
ті 1023 Закону України «Про вибори народних депутатів України».

Заслухавши суддю�доповідача Дідківського А.О., пояснення Ставнійчук М.І., Се�
ліванова А.О., Мірошниченка Ю.Р., Малинникової Л.Ф., Яценка В.М. та дослідивши
матеріали справи, Конституційний Суд України

ó ñ ò à í î â è â :

1. Суб’єкт права на конституційне подання — Президент України — звернувся до
Конституційного Суду України з клопотанням про визнання такими, що не відповіда�
ють Конституції України (є неконституційними), положень частин дев’ятої, десятої,
вісімнадцятої статті 1023 Закону України «Про вибори народних депутатів України»
(далі — Закон) у частині виключення зі списку виборців звичайної виборчої дільниці
відповідною дільничною виборчою комісією осіб, які за відомостями, що подаються
органами державної прикордонної служби за три дні до дня виборів до окружних ви�
борчих комісій, фактично перетнули державний кордон України і на момент подання
відомостей відсутні дані про їх повернення на територію України.

У конституційному поданні стверджується, що механізм виключення громадян
України зі списків виборців на звичайних виборчих дільницях, запроваджений Зако�
ном, використовується згідно з чинним правовим регулюванням лише на позачерго�
вих виборах народних депутатів України. Разом з тим Законом при проведенні черго�
вих парламентських виборів такий механізм не передбачений.

Не передбачена Законом і можливість внесення дільничною виборчою комісією
змін і уточнень до списку виборців в день виборів.

У клопотанні також наголошується, що жоден з інших законодавчих актів про вибо�
ри в Україні, які є чинними на сьогодні, не передбачає підстав та механізму обов’яз�
кового виключення зі списків виборців на звичайних виборчих дільницях зазначеної
категорії громадян України.

Отже, як вважає суб’єкт права на конституційне подання, зазначеними положен�
нями Закону запроваджено додаткову підставу виключення виборців зі списку ви�
борців на звичайній виборчій дільниці при проведенні позачергових виборів народ�
них депутатів України. Це позбавляє громадян України можливості взяти участь у
голосуванні і є безпосереднім обмеженням конституційного права громадян України
обирати органи державної влади. Тому вказані положення Закону не відповідають
статтям 22, 33, 38, 64, 69, 70, 71 Конституції України.

2. Конституційний Суд України Ухвалою від 11 вересня 2007 року № 32�уп/2007
визнав невідкладним конституційне провадження у справі за конституційним подан�
ням Президента України та постановив провести розгляд цієї справи на пленарному
засіданні Конституційного Суду України у формі усного слухання.

3. У процесі розгляду справи на пленарному засіданні Конституційного Суду Укра�
їни представник суб’єкта права на конституційне подання підтримав конституційне
подання Президента України.

Позиція представників Верховної Ради України зводилася до того, що Закон є кон�
ституційним, а конституційне провадження у справі слід припинити.

Представники Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини стверджу�
вали, що оспорюванні положення не відповідають Конституції України.

4. Під час розгляду цієї справи Конституційним Судом України з 1 жовтня 2007 року
набрав чинності Закон України «Про Державний реєстр виборців» від 22 лютого
2007 року № 698�V, пунктом 3 розділу VІІ «Прикінцеві положення» якого передбачено,
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що закони України, зокрема Закон України «Про вибори народних депутатів України»,
стосовно складання та уточнення списків виборців діють у частині, що не суперечить
цьому Закону. Таким чином, після набрання чинності Законом України «Про Держав�
ний реєстр виборців» підстав для спору між суб’єктом конституційного подання і Вер�
ховною Радою України щодо відповідності Конституції України (конституційності) по�
ложень частин дев’ятої, десятої, вісімнадцятої статті 1023 Закону немає.

За таких обставин конституційне провадження у справі за конституційним подан�
ням Президента України щодо відповідності Конституції України (конституційності)
зазначених положень Закону підлягає припиненню.

Враховуючи викладене та керуючись статтями 147, 150 Конституції України, пунк�
том 3 статті 45, статтею 51 Закону України «Про Конституційний Суд України», § 51
Регламенту Конституційного Суду України, Конституційний Суд України

ó õ â à ë è â :
1. Припинити конституційне провадження у справі за конституційним поданням

Президента України щодо відповідності Конституції України (конституційності) поло�
жень частин дев’ятої, десятої, вісімнадцятої статті 1023 Закону України «Про вибори
народних депутатів України» від 25 березня 2004 року № 1665�IV на підставі пункту 3
статті 45 Закону України «Про Конституційний Суд України» — непідвідомчість Кон�
ституційному Суду України питань, порушених у конституційному поданні.

2. Ухвала Конституційного Суду України є остаточною.

КОНСТИТУЦІЙНИЙ СУД УКРАЇНИ
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Ó Õ Â À Ë À

ÊÎÍÑÒÈÒÓÖ²ÉÍÎÃÎ ÑÓÄÓ ÓÊÐÀ¯ÍÈ

ïðî ïðèïèíåííÿ êîíñòèòóö³éíîãî ïðîâàäæåííÿ
ó ñïðàâ³ çà êîíñòèòóö³éíèì ïîäàííÿì

54 íàðîäíèõ äåïóòàò³â Óêðà¿íè
ùîäî â³äïîâ³äíîñò³ Êîíñòèòóö³¿ Óêðà¿íè (êîíñòèòóö³éíîñò³)

ïîëîæåíü ÷àñòèí ï’ÿòî¿, øîñòî¿, ñüîìî¿ ñòàòò³ 43,
÷àñòèí äðóãî¿, òðåòüî¿ ñòàòò³ 44, ÷àñòèíè ñüîìî¿ ñòàòò³ 45,

÷àñòèíè ñüîìî¿ ñòàòò³ 46, ÷àñòèíè äåñÿòî¿ ñòàòò³ 47,
÷àñòèíè ñüîìî¿ ñòàòò³ 102 Çàêîíó Óêðà¿íè
«Ïðî âèáîðè íàðîäíèõ äåïóòàò³â Óêðà¿íè»

ì. Ê è ¿ â Ñïðàâà ¹ 1-42/2007

16 æîâòíÿ 2007 ðîêó

¹ 40-óï/2007

Êîíñòèòóö³éíèé Ñóä Óêðà¿íè

ó ñêëàä³ ñóää³â:

Ñòðèæàêà Àíäð³ÿ Àíäð³éîâè÷à — ãîëîâóþ÷îãî,

Áðèíöåâà Âàñèëÿ Äìèòðîâè÷à,
Äæóíÿ Â’ÿ÷åñëàâà Âàñèëüîâè÷à,
Ä³äê³âñüêîãî Àíàòîë³ÿ Îëåêñàíäðîâè÷à,
Äîìáðîâñüêîãî ²âàíà Ïåòðîâè÷à — äîïîâ³äà÷à,

Êàìïà Âîëîäèìèðà Ìèõàéëîâè÷à,
Êîëîñà Ìèõàéëà ²âàíîâè÷à,
Ëèëàêà Äìèòðà Äìèòðîâè÷à,
Ìà÷óæàê ßðîñëàâè Âàñèë³âíè,
Ñòåöþêà Ïåòðà Áîãäàíîâè÷à,
Òêà÷óêà Ïàâëà Ìèêîëàéîâè÷à,
Øèøê³íà Â³êòîðà ²âàíîâè÷à,

розглянув на пленарному засіданні справу за конституційним поданням 54 народ�
них депутатів України щодо відповідності Конституції України (конституційності) по�
ложень частин п’ятої, шостої, сьомої статті 43, частин другої, третьої статті 44, части�
ни сьомої статті 45, частини сьомої статті 46, частини десятої статті 47, частини
сьомої статті 102 Закону України «Про вибори народних депутатів України» від 25 бе�
резня 2004 року № 1665�ІV з наступними змінами (Відомості Верховної Ради України,
2004 р., № 27—28, ст. 366; 2005 р., № 38—39, ст. 449; 2007 р., № 28, ст. 383).

Заслухавши суддю�доповідача Домбровського І.П. та дослідивши матеріали
справи, Конституційний Суд України

ó ñ ò à í î â è â :

1. Суб’єкт права на конституційне подання — 54 народних депутати України —
звернувся до Конституційного Суду України з клопотанням визнати такими, що
не відповідають Конституції України (є неконституційними), положення частин п’ятої,
шостої, сьомої статті 43, частин другої, третьої статті 44, частини сьомої статті 45,
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частини сьомої статті 46, частини десятої статті 47, частини сьомої статті 102 Закону
України «Про вибори народних депутатів України».

На думку авторів конституційного подання, зазначені норми цього Закону, які
встановлюють граничні строки звернення громадян до дільничної, окружної вибор�
чих комісій, місцевого суду зі скаргами про неправильності в списку виборців і забо�
рону при проведенні позачергових виборів виготовляти та використовувати відкріпні
посвідчення, обмежують виборче право громадян та свободу їх пересування, а тому
не відповідають статтям 1, 3, 33, 38, частині другій статті 64, статті 70 Конституції
України.

2. Перша колегія суддів Конституційного Суду України Ухвалою від 12 вересня
2007 року відкрила конституційне провадження у цій справі.

Конституційний Суд України Ухвалою від 13 вересня 2007 року № 34�уп/2007 по�
становив провести розгляд справи на пленарному засіданні Конституційного Суду
України у формі усного слухання.

3. Під час розгляду справи Конституційним Судом України 1 жовтня 2007 року на�
брав чинності Закон України «Про Державний реєстр виборців» від 22 лютого
2007 року № 698�V, згідно з яким після набрання ним чинності закони України, зокре�
ма Закон України «Про вибори народних депутатів України», стосовно складання та
уточнення списків виборців діють у частині, що не суперечить Закону України «Про
Державний реєстр виборців» (пункт 3 розділу VІІ «Прикінцеві положення»). Після на�
брання чинності цим Законом підстав для спору між суб’єктом права на конституцій�
не подання і Верховною Радою України щодо відповідності Конституції України (кон�
ституційності) положень частин п’ятої, шостої, сьомої статті 43, частин другої,
третьої статті 44, частини сьомої статті 45, частини сьомої статті 46, частини десятої
статті 47, частини сьомої статті 102 Закону України «Про вибори народних депутатів
України» немає. За таких обставин конституційне провадження у справі підлягає при�
пиненню.

Враховуючи викладене та керуючись статтями 147, 150 Конституції України, стат�
тею 13, пунктом 3 статті 45, пунктом 1 статті 82 Закону України «Про Конституційний
Суд України», § 51 Регламенту Конституційного Суду України, Конституційний Суд
України

ó õ â à ë è â:
1. Припинити конституційне провадження у справі за конституційним поданням

54 народних депутатів України щодо відповідності Конституції України (конституцій�
ності) положень частин п’ятої, шостої, сьомої статті 43, частин другої, третьої стат�
ті 44, частини сьомої статті 45, частини сьомої статті 46, частини десятої статті 47,
частини сьомої статті 102 Закону України «Про вибори народних депутатів України»
від 25 березня 2004 року № 1665—ІV з наступними змінами на підставі пункту 3 стат�
ті 45 Закону України «Про Конституційний Суд України» — непідвідомчість Конститу�
ційному Суду України питань, порушених у конституційному поданні.

2. Ухвала Конституційного Суду України є остаточною.

КОНСТИТУЦІЙНИЙ СУД УКРАЇНИ
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Ó Õ Â À Ë À

ÊÎÍÑÒÈÒÓÖ²ÉÍÎÃÎ ÑÓÄÓ ÓÊÐÀ¯ÍÈ

ïðî ïðèïèíåííÿ êîíñòèòóö³éíîãî ïðîâàäæåííÿ
ó ñïðàâ³ çà êîíñòèòóö³éíèì ïîäàííÿì Ïðåçèäåíòà Óêðà¿íè

ùîäî â³äïîâ³äíîñò³ Êîíñòèòóö³¿ Óêðà¿íè (êîíñòèòóö³éíîñò³)
Çàêîíó Óêðà¿íè «Ïðî Êàá³íåò Ì³í³ñòð³â Óêðà¿íè»

ì. Ê è ¿ â Ñïðàâà ¹ 1-31/2007
16 æîâòíÿ 2007 ðîêó
¹ 41-óï/2007

Êîíñòèòóö³éíèé Ñóä Óêðà¿íè

ó ñêëàä³ ñóää³â:

Ñòðèæàêà Àíäð³ÿ Àíäð³éîâè÷à — ãîëîâóþ÷îãî,

Áðèíöåâà Âàñèëÿ Äìèòðîâè÷à,
Äæóíÿ Â’ÿ÷åñëàâà Âàñèëüîâè÷à — äîïîâ³äà÷à,

Ä³äê³âñüêîãî Àíàòîë³ÿ Îëåêñàíäðîâè÷à,
Äîìáðîâñüêîãî ²âàíà Ïåòðîâè÷à,
Êàìïà Âîëîäèìèðà Ìèõàéëîâè÷à,
Êîëîñà Ìèõàéëà ²âàíîâè÷à,
Ëèëàêà Äìèòðà Äìèòðîâè÷à,
Ìà÷óæàê ßðîñëàâè Âàñèë³âíè,
Ñòåöþêà Ïåòðà Áîãäàíîâè÷à,
Òêà÷óêà Ïàâëà Ìèêîëàéîâè÷à,
Øèøê³íà Â³êòîðà ²âàíîâè÷à,

розглянув на пленарному засіданні питання про припинення конституційного про�
вадження у справі за конституційним поданням Президента України щодо відповід�
ності Конституції України (конституційності) Закону України «Про Кабінет Міністрів
України» від 21 грудня 2006 року № 514�V (Відомості Верховної Ради України, 2007 р.,
№ 11, ст. 94).

Заслухавши суддю�доповідача Джуня В.В. та дослідивши матеріали справи, Кон�
ституційний Суд України

ó ñ ò à í î â è â :

1. Суб’єкт права на конституційне подання — Президент України — звернувся до
Конституційного Суду України з клопотанням визнати таким, що не відповідає Кон�
ституції України (є неконституційним), Закон України «Про Кабінет Міністрів України»
від 21 грудня 2006 року № 514�V (далі — Закон).

Президент України вважає, що Закон прийнято з порушенням встановленої стат�
тею 94 Конституції України процедури ухвалення та набрання ним чинності (офіційне
тлумачення цієї статті дано в Рішенні Конституційного Суду України від 7 липня
1998 року № 11�рп/98).

У конституційному поданні зазначається, що 19 січня 2007 року Президент Укра�
їни повернув прийнятий Верховною Радою України 12 січня цього ж року Закон зі сво�
їми вмотивованими пропозиціями до Верховної Ради України для повторного роз�
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гляду у зв’язку з тим, що текст Закону, який надійшов на підпис, відрізняється від по�
передньої редакції Закону України «Про Кабінет Міністрів України» (реєстр. № 2325),
підписаного за результатами голосування парламенту 21 грудня 2006 року Головою
Верховної Ради України, та містить зміни, які не були передбачені пропозиціями Пре�
зидента України від 11 січня 2007 року.

На думку автора клопотання, Закон після застосування щодо нього права вето
не може бути підписаний Головою Верховної Ради України, а має бути повторно роз�
глянутий і знову прийнятий Верховною Радою України. Президент України ствер�
джує, що офіційне оприлюднення Закону, який повернуто із пропозиціями Прези�
дента України до Верховної Ради України для повторного розгляду, є порушенням
положень статей 6, 8, частини другої статті 19, статті 94 Конституції України.

У конституційному поданні також наголошується, що встановлена Конституцією
України процедура набрання чинності Законом була порушена тим, що Голова Вер�
ховної Ради України всупереч положенням частини четвертої статті 94 Основного За�
кону України не підписав його для опублікування.

2. Третя колегія суддів Конституційного Суду України Ухвалою від 2 березня
2007 року відмовила у відкритті конституційного провадження у цій справі.

Конституційний Суд України Ухвалою від 19 червня 2007 року № 29�у/2007 відкрив
конституційне провадження у справі.

Конституційний Суд України ухвалив провести розгляд справи за конституційним
поданням Президента України щодо відповідності Конституції України (конституцій�
ності) Закону у формі усного слухання (Ухвала Конституційного Суду України від
4 липня 2007 року № 28�уп/2007 ).

3. 15 жовтня 2007 року до Конституційного Суду України надійшла письмова заява
Президента України про відкликання конституційного подання щодо конституційно�
сті Закону.

Відповідно до частини першої статті 44 Закону України «Про Конституційний Суд
України» конституційне подання може бути відкликане за письмовою заявою суб’єк�
та, який його направив до Конституційного Суду України, в будь�який час до дня роз�
гляду на пленарному засіданні Конституційного Суду України.

Отже, є підстава для припинення конституційного провадження у справі.
Враховуючи викладене та керуючись статтями 44, 51, 52 Закону України «Про Кон�

ституційний Суд України», § 51 Регламенту Конституційного Суду України, Конститу�
ційний Суд України

ó õ â à ë è â :
1. Припинити конституційне провадження у справі за конституційним поданням

Президента України щодо відповідності Конституції України (конституційності) Зако�
ну України «Про Кабінет Міністрів України» від 21 грудня 2006 року № 514�V на підста�
ві статті 44 Закону України «Про Конституційний Суд України» — у зв’язку з письмо�
вою заявою Президента України про відкликання його подання.

2. Ухвала Конституційного Суду України є остаточною.

КОНСТИТУЦІЙНИЙ СУД УКРАЇНИ
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Ó Õ Â À Ë À

ÊÎÍÑÒÈÒÓÖ²ÉÍÎÃÎ ÑÓÄÓ ÓÊÐÀ¯ÍÈ

ïðî ïðèïèíåííÿ êîíñòèòóö³éíîãî ïðîâàäæåííÿ
ó ñïðàâ³ çà êîíñòèòóö³éíèì ïîäàííÿì

49 íàðîäíèõ äåïóòàò³â Óêðà¿íè
ïðî îô³ö³éíå òëóìà÷åííÿ ïîëîæåíü

÷àñòèíè ÷åòâåðòî¿ ñòàòò³ 15, ÷àñòèíè òðåòüî¿ ñòàòò³ 16,
÷àñòèíè â³ñ³ìíàäöÿòî¿ ñòàòò³ 28,

÷àñòèí ïåðøî¿, òðåòüî¿, ï’ÿòî¿ ñòàòò³ 84,
÷àñòèí ñüîìî¿, âîñüìî¿ ñòàòò³ 85, ÷àñòèíè ïåðøî¿ ñòàòò³ 86,

÷àñòèíè ïåðøî¿ ñòàòò³ 104 Çàêîíó Óêðà¿íè
«Ïðî âèáîðè Ïðåçèäåíòà Óêðà¿íè»
òà çà êîíñòèòóö³éíèì ïîäàííÿì
45 íàðîäíèõ äåïóòàò³â Óêðà¿íè

ïðî îô³ö³éíå òëóìà÷åííÿ ïîëîæåíü
÷àñòèíè ïåðøî¿ ñòàòò³ 71, ïóíêòó 20

÷àñòèíè ïåðøî¿ ñòàòò³ 92, ÷àñòèíè ïåðøî¿ ñòàòò³ 103
Êîíñòèòóö³¿ Óêðà¿íè, ñòàòåé 28, 80, 84, 85, 94, 96, 98, 104

Çàêîíó Óêðà¿íè «Ïðî âèáîðè Ïðåçèäåíòà Óêðà¿íè»

ì. Ê è ¿ â Ñïðàâà ¹ 1-8/2007
25 æîâòíÿ 2007 ðîêó
¹ 44-óï/2007

Êîíñòèòóö³éíèé Ñóä Óêðà¿íè

ó ñêëàä³ ñóää³â:

Ñòðèæàêà Àíäð³ÿ Àíäð³éîâè÷à — ãîëîâóþ÷îãî,

Áðèíöåâà Âàñèëÿ Äìèòðîâè÷à,
Äæóíÿ Â’ÿ÷åñëàâà Âàñèëüîâè÷à,
Ä³äê³âñüêîãî Àíàòîë³ÿ Îëåêñàíäðîâè÷à,
Äîìáðîâñüêîãî ²âàíà Ïåòðîâè÷à,
Êàìïà Âîëîäèìèðà Ìèõàéëîâè÷à,
Êîëîñà Ìèõàéëà ²âàíîâè÷à,
Ëèëàêà Äìèòðà Äìèòðîâè÷à,
Ìà÷óæàê ßðîñëàâè Âàñèë³âíè — äîïîâ³äà÷à,

Ñòåöþêà Ïåòðà Áîãäàíîâè÷à,
Òêà÷óêà Ïàâëà Ìèêîëàéîâè÷à,
Øèøê³íà Â³êòîðà ²âàíîâè÷à,

розглянув на пленарному засіданні справу за конституційним поданням 49 народ�
них депутатів України про офіційне тлумачення положень частини четвертої статті 15,
частини третьої статті 16, частини вісімнадцятої статті 28, частин першої, третьої,
п’ятої статті 84, частин сьомої, восьмої статті 85, частини першої статті 86, частини
першої статті 104 Закону України «Про вибори Президента України» від 5 березня
1999 року № 474�ХIV в редакції Закону України «Про внесення змін до Закону України
«Про вибори Президента України» від 18 березня 2004 року № 1630�IV та за консти�
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туційним поданням 45 народних депутатів України про офіційне тлумачення поло�
жень частини першої статті 71, пункту 20 частини першої статті 92, частини першої
статті 103 Конституції України, статей 28, 80, 84, 85, 94, 96, 98, 104 Закону України
«Про вибори Президента України» від 5 березня 1999 року № 474�ХIV в редакції За�
кону України «Про внесення змін до Закону України «Про вибори Президента Укра�
їни» від 18 березня 2004 року № 1630�IV (Відомості Верховної Ради України, 1999 р.,
№ 14, ст. 81; 2004 р., № 20—21, ст. 291).

Заслухавши суддю�доповідача Мачужак Я.В. та дослідивши матеріали справи,
Конституційний Суд України

ó ñ ò à í î â è â :

1. До Конституційного Суду України звернулися 49 народних депутатів України з
клопотанням дати офіційне тлумачення положень частини четвертої статті 15, части�
ни третьої статті 16, частини вісімнадцятої статті 28, частин першої, третьої, п’ятої
статті 84, частин сьомої, восьмої статті 85, частини першої статті 86, частини першої
статті 104 Закону України «Про вибори Президента України» від 5 березня 1999 року
№ 474�ХIV в редакції Закону України «Про внесення змін до Закону України «Про ви�
бори Президента України» від 18 березня 2004 року № 1630�IV (далі — Закон).

На думку суб’єкта права на конституційне подання, необхідність в офіційному тлу�
маченні зазначених норм Закону зумовлена невизначеністю порядку дій органів дер�
жавної влади, суб’єктів виборчого процесу в разі скасування Верховним Судом Укра�
їни рішення Центральної виборчої комісії щодо встановлення результатів виборів
Президента України. Зокрема, Законом не передбачено окремих положень щодо
можливості визнання результатів виборів чи повторного голосування в межах єдино�
го загальнодержавного виборчого округу з виборів Президента України недійсними,
а встановлено лише процедуру визнання недійсними результатів голосування на
окремих дільницях. У положеннях Закону також не врегульовано питання, чи може
Центральна виборча комісія констатувати наявність обставин, передбачених пунк�
том 1 частини четвертої статті 15 Закону, а саме — що жодного з кандидатів на пост
Президента України не було обрано.

При цьому автори клопотання просять роз’яснити наведені положення Закону
в аспекті таких питань:

— чи може відповідно до зазначених положень Закону Верховний Суд України ви�
знати незаконною та скасувати постанову Центральної виборчої комісії щодо вста�
новлення результатів виборів Президента України або повторного голосування з ви�
борів Президента України;

— чи може Центральна виборча комісія повторно встановити результати виборів
Президента України чи повторного голосування з виборів Президента України в разі
скасування Верховним Судом України постанови Центральної виборчої комісії про
встановлення результатів виборів Президента України чи повторного голосування
з виборів Президента України;

— чи може Центральна виборча комісія відповідно до пункту 1 частини четвертої
статті 15, частини третьої статті 16 Закону звернутися до Верховної Ради України з
поданням про призначення повторних виборів Президента України в разі скасування
Верховним Судом України постанови Центральної виборчої комісії про встановлення
результатів виборів Президента України чи повторного голосування з виборів Пре�
зидента України.

До Конституційного Суду України також надійшло конституційне подання 45 на�
родних депутатів України з клопотанням про офіційне тлумачення положень частини
першої статті 71, пункту 20 частини першої статті 92, частини першої статті 103 Кон�
ституції України, статей 28, 80, 84, 85, 94, 96, 98, 104 Закону.
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Необхідність в офіційному тлумаченні наведених норм Конституції України та Зако�
ну, на думку народних депутатів України, викликана неможливістю легітимного обран�
ня Українським народом Президента України, зокрема: Закон передбачає можливість
визнання недійсними лише результатів голосування на виборчій дільниці, встановлює
вичерпний перелік підстав для цього (стаття 80); лише Центральна виборча комісія
може прийняти рішення про проведення повторного голосування (стаття 84); Закон
не надає права іншим органам приймати рішення замість виборчих комісій (стаття 98)
і не передбачає можливості оскарження рішення Центральної виборчої комісії про
встановлення результатів виборів Президента України (стаття 104).

При цьому автори клопотання просять роз’яснити положення Конституції України
та Закону в аспекті таких питань:

— чи передбачено пунктом 20 частини першої статті 92 Конституції України мож�
ливість визначення результатів повторного голосування та виборів Президента
України в іншому порядку, ніж встановлено законами, зокрема статтями 84, 85 Зако�
ну, чи на підставі рішення суду;

— чи допускає принцип рівності проведення виборів в Україні, зокрема виборів
Президента України, закріплений у статтях 71, 103 Конституції України, можливість
проведення різних етапів однієї і тієї ж виборчої кампанії на підставі різних законів,
адже це ставить у нерівні умови не тільки тих кандидатів на пост Президента України,
які були включені до бюлетеня для повторного голосування, а й усіх кандидатів, які
брали участь у виборах;

— чи передбачено частиною восьмою статті 28, статтею 94 Закону можливість
розгляду скарг після закінчення встановлених ними строків і чи має бути враховано
виборчими комісіями судові рішення, якщо вони прийняті та направлені до виборчих
комісій після перебігу граничних строків розгляду скарг, визначених зазначеними
нормами Закону;

— чи допускають положення статей 80, 84, 85, 98, 104 Закону можливість скасову�
вати у судовому порядку протокол Центральної виборчої комісії про встановлення
результатів виборів Президента України і рішення Центральної виборчої комісії,
прийнятого на підставі цього протоколу, про обрання Президента України та повтор�
не призначення повторного голосування на виборах Президента України, і до того ж
не Центральною виборчою комісією, а судом.

2. Відповідно до статті 58 Закону України «Про Конституційний Суд України» Кон�
ституційний Суд України Ухвалою від 21 грудня 2004 року № 79�у/2004 об’єднав кон�
ституційні провадження у справах за вказаними конституційними поданнями.

3. З приводу порушених у конституційних поданнях питань Конституційним Судом
України проаналізовано висловлені щодо них позиції Президента України, Голови
Верховної Ради України, Голови Верховного Суду України, Голови Вищого адміні�
стративного суду України, Голови Центральної виборчої комісії, Міністра юстиції
України, Першого заступника Генерального прокурора України, фахівців Національ�
ної юридичної академії України імені Ярослава Мудрого, Львівського національного
університету імені Івана Франка, Одеської національної юридичної академії, правни�
чого факультету Національного університету «Острозька академія», юридичного фа�
культету Київського національного економічного університету імені Вадима Гетьма�
на, Київського національного університету внутрішніх справ, Академії прокуратури
України.

4. Конституційний Суд України, вирішуючи питання, порушені у конституційних
поданнях, виходить з такого.

4.1. Як вбачається зi змiсту конституцiйних подань, їх автори просять роз’яснити
питання щодо наявностi повноважень Верховного Суду України скасовувати рішення
Центральної виборчої комісії про встановлення результатів виборів Президента
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України або повторного голосування з виборів Президента України та призначення
повторного голосування на виборах Президента України за рішенням цього суду та
повноважень Верховної Ради України, Центральної виборчої комісії щодо призна�
чення повторних виборів Президента України у разі скасування Верховним Судом
України постанови Центральної виборчої комісії про встановлення результатів вибо�
рів Президента України або повторного голосування з виборів Президента України.
Вони фактично просять надати консультацію щодо правильності застосування окре�
мих положень Закону з питань встановлення Центральною виборчою комісією ре�
зультатів повторного голосування на виборах Президента України, можливості їх
оскарження у судовому порядку та законності постановлення судових рішень, вста�
новлення юридичних фактів та їх оцінки, що не належать до повноважень Конститу�
ційного Суду України (стаття 150 Конституції України, статті 13, 14 Закону України
«Про Конституційний Суд України»).

4.2. Крім того, під час підготовки до розгляду справи на пленарному засіданні Кон�
ституційного Суду України у правозастосовній практиці та чинному законодавстві Ук�
раїни відбулися такі зміни.

Центральна виборча комісія відповідно до частини п’ятої статті 11, частини п’ятої
статті 84, частин першої, другої статті 85, частини другої статті 98 Закону, керуючись
статтями 12, 13, пунктами 1—4 статті 17 Закону України «Про Центральну виборчу ко�
місію» ухвалила постанову «Про призначення повторного голосування з виборів Пре�
зидента України 26 грудня 2004 року» від 4 грудня 2004 року № 1273, якою, зокрема,
призначила повторне голосування з виборів Президента України на неділю, 26 груд�
ня 2004 року.

Зважаючи на рішення Верховного Суду України від 3 грудня 2004 року, Верховна
Рада України прийняла Закон України «Про особливості застосування Закону Укра�
їни «Про вибори Президента України при повторному голосуванні 26 грудня 2004 ро�
ку» від 8 грудня 2004 року № 2221�IV, яким було врегульовано питання щодо дій діль�
ничних, територіальних виборчих комісій, Центральної виборчої комісії у разі ска�
сування Верховним Судом України результатів повторного голосування з виборів
Президента України. Цим Законом було передбачено, що скарга на рішення Цен�
тральної виборчої комісії, у тому числі про встановлення результатів виборів Прези�
дента України, а також на дії чи бездіяльність Центральної виборчої комісії, може бути
подана до Верховного Суду України у семиденний строк відповідно з дня прийняття
нею оскаржуваного рішення, вчинення дій чи бездіяльності (частина друга статті 15).

Відповідно до абзацу другого пункту 3 розділу ХІ «Прикінцеві та перехідні поло�
ження» Цивільного процесуального кодексу України від 18 березня 2004 року втра�
тив чинність Цивільний процесуальний кодекс України від 18 липня 1963 року із
змінами, внесеними, зокрема, у главу 30�Б, де було визначено повноваження Вер�
ховного Суду України розглядати скарги на рішення, дії або бездіяльність Централь�
ної виборчої комісії по виборах Президента України.

З набранням чинності Кодексом адміністративного судочинства України від 6 лип�
ня 2005 року розгляд та вирішення справ щодо встановлення Центральною вибор�
чою комісією результатів виборів, зокрема Президента України, віднесено до компе�
тенції Вищого адміністративного суду України (пункт 1 частини четвертої статті 18,
частина третя статті 172). Положенням пункту 11 розділу VII «Прикінцеві та перехідні
положення» Кодексу адміністративного судочинства України передбачено, що після
набрання чинності Кодексом адміністративного судочинства України розгляд справ
щодо правовідносин, пов’язаних з виборчим процесом чи процесом референдуму,
здійснюється в порядку, встановленому цим Кодексом.

Отже, з набранням чинності Кодексом адміністративного судочинства України
розгляд спорів у судовому порядку щодо встановлення Центральною виборчою ко�
місією результатів виборів Президента України визначається положеннями цього
Кодексу, а не Закону.
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Аналізуючи наведені зміни чинного законодавства України, Конституційний Суд
України дійшов висновку, що ними по�іншому врегульовано питання, порушені у кон�
ституційних поданнях 49 та 45 народних депутатів України про офіційне тлумачення
положень Закону.

4.3. Офіційне тлумачення положень частини першої статті 71, пункту 20 частини
першої статті 92, частини першої статті 103 Конституції України суб’єкт права на кон�
ституційне подання просить надати в контексті положень Закону, що у зв’язку з ви�
кладеним не може бути надане. Таким чином, правового обґрунтування в необ�
хідності офіційного тлумачення вказаних положень Конституції України, як це перед�
бачено пунктом 4 частини другої статті 39 Закону України «Про Конституційний Суд
України», авторами клопотання не зазначено.

5. На підставі наведеного Конституційний Суд України дійшов висновку, що кон�
ституційне провадження у справі за конституційним поданням 49 народних депутатів
України про офіційне тлумачення положень частини четвертої статті 15, частини тре�
тьої статті 16, частини вісімнадцятої статті 28, частин першої, третьої, п’ятої стат�
ті 84, частин сьомої, восьмої статті 85, частини першої статті 86, частини першої
статті 104 Закону та за конституційним поданням 45 народних депутатів України про
офіційне тлумачення положень частини першої статті 71, пункту 20 частини першої
статті 92, частини першої статті 103 Конституції України, статей 28, 80, 84, 85, 94, 96,
98, 104 Закону підлягає припиненню на підставі пунктів 2, 3 статті 45 Закону України
«Про Конституційний Суд України» — невідповідність конституційних подань вимо�
гам, передбаченим Конституцією України, Законом України «Про Конституційний
Суд України», та непідвідомчість Конституційному Суду України питань, порушених у
конституційних поданнях.

Враховуючи викладене та керуючись статтею 153 Конституції України, стаття�
ми 45, 51 Закону України «Про Конституційний Суд України», § 51 Регламенту Консти�
туційного Суду України, Конституційний Суд України

ó õ â à ë è â :
1. Припинити конституційне провадження у справі за конституційним поданням

49 народних депутатів України про офіційне тлумачення положень частини четвертої
статті 15, частини третьої статті 16, частини вісімнадцятої статті 28, частин першої,
третьої, п’ятої статті 84, частин сьомої, восьмої статті 85, частини першої статті 86,
частини першої статті 104 Закону України «Про вибори Президента України» від 5 бе�
резня 1999 року № 474�ХIV в редакції Закону України «Про внесення змін до Закону
України «Про вибори Президента України» від 18 березня 2004 року № 1630�IV та за
конституційним поданням 45 народних депутатів України про офіційне тлумачення
положень частини першої статті 71, пункту 20 частини першої статті 92, частини пер�
шої статті 103 Конституції України, статей 28, 80, 84, 85, 94, 96, 98, 104 Закону Укра�
їни «Про вибори Президента України» від 5 березня 1999 року № 474�ХIV в редакції
Закону України «Про внесення змін до Закону України «Про вибори Президента Укра�
їни» від 18 березня 2004 року № 1630�IV на підставі пунктів 2, 3 статті 45 Закону Укра�
їни «Про Конституційний Суд України» — невідповідність конституційних подань ви�
могам, передбаченим Конституцією України, Законом України «Про Конституційний
Суд України», та непідвідомчість Конституційному Суду України питань, порушених у
конституційних поданнях.

2. Ухвала Конституційного Суду України є остаточною.

КОНСТИТУЦІЙНИЙ СУД УКРАЇНИ
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Ó Õ Â À Ë À

ÊÎÍÑÒÈÒÓÖ²ÉÍÎÃÎ ÑÓÄÓ ÓÊÐÀ¯ÍÈ

ïðî ïðèïèíåííÿ êîíñòèòóö³éíîãî ïðîâàäæåííÿ
ó ñïðàâ³ çà êîíñòèòóö³éíèì ïîäàííÿì

Êàá³íåòó Ì³í³ñòð³â Óêðà¿íè
ùîäî îô³ö³éíîãî òëóìà÷åííÿ ïîëîæåíü

÷àñòèí òðåòüî¿, ÷åòâåðòî¿ ñòàòò³ 106 Êîíñòèòóö³¿ Óêðà¿íè

ì. Ê è ¿ â Ñïðàâà ¹ 1-19/2007
25 æîâòíÿ 2007 ðîêó
¹ 45-óï/2007

Êîíñòèòóö³éíèé Ñóä Óêðà¿íè

ó ñêëàä³ ñóää³â:

Ñòðèæàêà Àíäð³ÿ Àíäð³éîâè÷à — ãîëîâóþ÷îãî,
Áðèíöåâà Âàñèëÿ Äìèòðîâè÷à,
Äæóíÿ Â’ÿ÷åñëàâà Âàñèëüîâè÷à,
Ä³äê³âñüêîãî Àíàòîë³ÿ Îëåêñàíäðîâè÷à,
Äîìáðîâñüêîãî ²âàíà Ïåòðîâè÷à,
Êàìïà Âîëîäèìèðà Ìèõàéëîâè÷à,
Êîëîñà Ìèõàéëà ²âàíîâè÷à,
Ëèëàêà Äìèòðà Äìèòðîâè÷à,
Ìà÷óæàê ßðîñëàâè Âàñèë³âíè,
Ñòåöþêà Ïåòðà Áîãäàíîâè÷à,
Òêà÷óêà Ïàâëà Ìèêîëàéîâè÷à — äîïîâ³äà÷à,
Øèøê³íà Â³êòîðà ²âàíîâè÷à,

розглянув на пленарному засіданні справу за конституційним поданням Кабінету
Міністрів України щодо офіційного тлумачення положень частин третьої, четвертої
статті 106 Конституції України.

Заслухавши суддю�доповідача Ткачука П.М. та розглянувши матеріали справи,
Конституційний Суд України

ó ñ ò à í î â è â :
1. Кабінет Міністрів України звернувся з клопотанням дати офіційне тлумачення

положень частин третьої, четвертої статті 106 Конституції України і відповісти на такі
питання:

«1) що розуміється в Конституції України під поняттям «видання» Президентом
України акта;

2) як співвідносяться у часі в розумінні Конституції України видання акта Президен�
та України, скріплення його підписами Прем’єр�міністра і міністра, відповідального за
акт та його виконання, і набрання ним чинності;

3) чи означає норма, передбачена частиною четвертою статті 106 Конституції
України, те, що Прем’єр�міністр і міністр, відповідальний за акт та його виконання,
зобов’язані скріпити акт Президента України підписами;

4) чи відповідатимуть Конституції України видані в межах повноважень, передба�
чених пунктами 5, 18, 21, 23 частини першої статті 106 Конституції України, акти Пре�
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зидента України без їх скріплення підписами Прем’єр�міністра України і міністра, від�
повідального за акт та його виконання».

2. 12 грудня 2006 року Друга колегія суддів Конституційного Суду України відкри�
ла конституційне провадження у цій справі.

3. Вирішуючи питання щодо офіційного тлумачення зазначених положень Консти�
туції України, Конституційний Суд України виходить з такого.

Відповідно до частин третьої, четвертої статті 106 Конституції України Президент
України на основі та на виконання Конституції і законів України видає укази і розпоря�
дження, які є обов’язковими до виконання на території України, а ті з них, що видані
ним в межах повноважень, передбачених пунктами 5, 18, 21, 23 частини першої цієї
статті, скріплюються підписами Прем’єр�міністра України і міністра, відповідального
за акт та його виконання.

Згідно з частиною першою статті 93 Закону України «Про Конституційний Суд
України» підставою для конституційного подання щодо офіційного тлумачення Кон�
ституції України та законів України є практична необхідність у з’ясуванні або роз’яс�
ненні, офіційній інтерпретації положень Конституції України та законів України.

Під час розгляду справи Конституційним Судом України 2 лютого 2007 року на�
брав чинності Закон України «Про Кабінет Міністрів України» від 21 грудня 2006 року
№ 514�V (Відомості Верховної Ради України, 2007 р., № 11, ст. 94) (далі — Закон).

Стаття 27 Закону регулює відносини Кабінету Міністрів України з Президентом
України. Аналіз її змісту свідчить, що в окремих положеннях цієї статті містяться від�
повіді на порушені в конституційному поданні питання.

Ця стаття передбачає, зокрема, процедуру та строки скріплення актів Президента
України підписами Прем’єр�міністра України та відповідального міністра, процедуру
повернення актів Президента у випадку незгоди з відповідним актом, а також поря�
док оприлюднення актів Президента України, які підлягають скріпленню підписами
зазначених осіб.

За таких обставин практична необхідність в офіційному тлумаченні порушених в
конституційному поданні норм Конституції України відпала з набранням чинності За�
коном.

Відповідно до пункту 3 статті 45 Закону України «Про Конституційний Суд України»
непідвідомчість Конституційному Суду України питань, порушених у конституційному
поданні, є підставою для припинення конституційного провадження.

Враховуючи викладене та керуючись статтею 153 Конституції України, стаття�
ми 45, 51 Закону України «Про Конституційний Суд України», § 51 Регламенту Консти�
туційного Суду України, Конституційний Суд України

ó õ â à ë è â :
1. Припинити конституційне провадження у справі за конституційним поданням

Кабінету Міністрів України щодо офіційного тлумачення положень частин третьої,
четвертої статті 106 Конституції України на підставі пункту 3 статті 45 Закону України
«Про Конституційний Суд України» — непідвідомчість Конституційному Суду України
питань, порушених у конституційному поданні.

2. Ухвала Конституційного Суду України є остаточною.

КОНСТИТУЦІЙНИЙ СУД УКРАЇНИ
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Ó Ê À Ç

ÏÐÅÇÈÄÅÍÒÀ ÓÊÐÀ¯ÍÈ

Ïðî íàãîðîäæåííÿ À. Ñòðèæàêà îðäåíîì

êíÿçÿ ßðîñëàâà Ìóäðîãî

Çà çíà÷íèé îñîáèñòèé âíåñîê ó ðîçáóäîâó ïðàâîâî¿ äåðæàâè, çì³öíåííÿ
çàêîííîñò³ ³ ïðàâîïîðÿäêó, áàãàòîð³÷íó ñóìë³ííó ïðàöþ òà ç íàãîäè 60-ð³÷-
÷ÿ â³ä äíÿ íàðîäæåííÿ ï î ñ ò à í î â ë ÿ þ:

Íàãîðîäèòè îðäåíîì êíÿçÿ ßðîñëàâà Ìóäðîãî V ñòóïåíÿ

ÑÒÐÈÆÀÊÀ
Àíäð³ÿ Àíäð³éîâè÷à

— Ãîëîâó Êîíñòèòóö³éíîãî Ñóäó Óêðà¿íè.

Ïðåçèäåíò Óêðà¿íè Â. Þùåíêî

ì. Êè¿â, 20 ëèñòîïàäà 2007 ðîêó
¹ 1124/2007
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ÒÅÎÐ²ß ÒÀ ÏÐÀÊÒÈÊÀ
ÊÎÍÑÒÈÒÓÖ²ÉÍÎ¯ ÞÐÈÑÄÈÊÖ²¯

ÊÎÍÑÒÈÒÓÖ²ÎÍÀË²ÇÀÖ²ß

ÇÎÂÍ²ØÍ²Õ Â²ÄÍÎÑÈÍ ÓÊÐÀ¯ÍÈ:

ªÂÐÎ²ÍÒÅÃÐÀÖ²ÉÍÈÉ ÀÑÏÅÊÒ*

Â. Êàìïî,

ñóääÿ Êîíñòèòóö³éíîãî Ñóäó Óêðà¿íè,

êàíäèäàò þðèäè÷íèõ íàóê, çàñëóæåíèé þðèñò Óêðà¿íè

Ïðî çðîñòàííÿ ðîë³ êîíñòèòóö³¿ â äåìîêðàòè÷íèõ, ïðàâîâèõ äåðæàâàõ
ñâ³ä÷èòü, çîêðåìà, òàêà òåíäåíö³ÿ, ÿê ðîçâèòîê ¿õ êîíñòèòóö³éíèõ ñèñòåì, à
ñàìå ïðîãðåñóþ÷à êîíñòèòóö³îíàë³çàö³ÿ ñóñï³ëüíèõ â³äíîñèí, òîáòî ðîçøè-
ðåííÿ êîíñòèòóö³éíèõ çàñàä ó ð³çíèõ ñôåðàõ ñóñï³ëüíî-ïîë³òè÷íîãî æèòòÿ
øëÿõîì ôîðìóâàííÿ â³äïîâ³äíèìè îðãàíàìè äåðæàâíî¿ âëàäè ïðàâîâèõ ïî-
çèö³é, ïðåöåäåíò³â òîùî. Ñóòü äàíî¿ êîíñòèòóö³îíàë³çàö³¿ ïîëÿãàº ó çì³öíåíí³
çàñàä ôóíêö³îíóâàííÿ äåðæàâíîãî ³ ñóñï³ëüíîãî æèòòÿ ÿê íåîáõ³äí³é óìî-
â³ éîãî ðîçâèòêó. Çàâäÿêè êîíñòèòóö³îíàë³çàö³¿ çàáåçïå÷óºòüñÿ ïîòð³áíèé
(ç óðàõóâàííÿì çì³í ³ ïåðñïåêòèâ ðîçâèòêó ³íñòèòóò³â âëàäè, äåìîêðàò³¿ òà
ãðîìàäÿíñüêîãî ñóñï³ëüñòâà) ð³âåíü êîíñòèòóö³éíîãî ðåãóëþâàííÿ, ãàðàíòó-
âàííÿ, çàõèñòó òà îõîðîíè ñóñï³ëüíèõ â³äíîñèí. Ó ðåçóëüòàò³, ÿê ñâ³ä÷èòü
äîñâ³ä ðîçâèíóòèõ äåðæàâ, òàêà êîíñòèòóö³îíàë³çàö³ÿ ñïðèÿº ñòàá³ëüíîñò³
òà íàñòóïíîñò³ ¿õ êîíñòèòóö³éíî-ïðàâîâîãî ðîçâèòêó.

Ïðàêòèêà êîíñòèòóö³îíàë³çàö³¿ ñóñï³ëüíèõ â³äíîñèí ó ð³çíèõ äåðæàâàõ
ìàº ñâî¿ îñîáëèâîñò³ òà ìåæ³ ³ ìîæå áóòè ïåâíèì ÷èíîì äèôåðåíö³éîâàíà.

Çàëåæíî â³ä ïîë³òè÷íîãî ðåæèìó äåðæàâè öÿ êîíñòèòóö³îíàë³çàö³ÿ ìîæå
áóòè äåìîêðàòè÷íîþ, òîáòî â³äïîâ³äàòè ïðèíöèïàì ³ íîðìàì êëàñè÷íî¿ äå-
ìîêðàò³¿, â òîìó ÷èñë³ êîíñòèòóö³îíàë³çìó (êðà¿íè Çàõ³äíî¿ ªâðîïè, ÑØÀ òà
³íø³), íîâîäåìîêðàòè÷íîþ, òîáòî ïåðåõ³äíîþ äî äåìîêðàòè÷íî¿ (êðà¿íè Áàë-
ò³¿, Öåíòðàëüíî¿ òà Ñõ³äíî¿ ªâðîïè), ÷è àâòîðèòàðíîþ (êðà¿íè ÑÍÄ òà ³íø³).

Çàëåæíî â³ä ôàêòè÷íèõ íàñë³äê³â êîíñòèòóö³îíàë³çàö³ÿ ìîæå áóòè ôîð-
ìàëüíîþ (â³ðòóàëüíîþ) òà ðåàëüíîþ. ßêùî êîíñòèòóö³îíàë³çàö³ÿ íîðì ãðî-
ìàäñüêî-ïîë³òè÷íîãî æèòòÿ ìàº ôîðìàëüíèé õàðàêòåð, òî âîíà âèêîíóº ñèì-
âîë³÷íó ðîëü. Öå õàðàêòåðíî äëÿ êðà¿í ç àâòîðèòàðíèìè ðåæèìàìè, äå ïîë³-
òèêà äîì³íóº íàä ïðàâîì. Íàòîì³ñòü ðåàëüíà êîíñòèòóö³îíàë³çàö³ÿ â³äáó-
âàºòüñÿ â äåìîêðàòè÷íèõ ³ ÷àñòêîâî ó íîâîäåìîêðàòè÷íèõ êðà¿íàõ. Âîíà
ñïðèÿº ñóòòºâîìó ïîë³ïøåííþ ðåãóëþâàííÿ, ãàðàíòóâàííÿ, çàõèñòó òà îõî-
ðîíè ñóñï³ëüíèõ â³äíîñèí, çîêðåìà, ñòîñîâíî ñòàòóñó ãðîìàäÿí, ³íñòèòóò³â
äåðæàâè ³ ãðîìàäÿíñüêîãî ñóñï³ëüñòâà.
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* Ñòàòòÿ ï³äãîòîâëåíà çà ìàòåð³àëàìè äîïîâ³äåé íà òðåòüîìó Óêðà¿íñüêî-í³ìåöüêîìó ïðàâî-

âîìó ñåì³íàð³ 22—23 ñ³÷íÿ 2007 ðîêó òà IX Ì³æíàðîäíîìó Êîíãðåñ³ ïîð³âíÿëüíîãî êîíñòèòóö³é-

íîãî òà ºâðîïåéñüêîãî ïðàâà 29—30 ÷åðâíÿ 2007 ðîêó ó ì. Ðåãåíñáóðã.



Êîíñòèòóö³îíàë³çàö³ÿ ñóñï³ëüíèõ â³äíîñèí, çàëåæíî â³ä îðãàí³â äåðæàâ-

íî¿ âëàäè, ìîæå çä³éñíþâàòèñü ÿê íà ð³âí³ ïîë³òè÷íèõ ñóá’ºêò³â — ïàðëà-

ìåíòó, ïðåçèäåíòà, óðÿäó (îòðèìóº çàêð³ïëåííÿ ó â³äïîâ³äíèõ íîðìàòèâíèõ

àêòàõ, ùî âèäàþòüñÿ íèìè), òàê ³ íà ð³âí³ ñóäîâèõ îðãàí³â — ÷åðåç ôîðìó-

âàííÿ íèìè ïðàâîâèõ ïîçèö³é, ïðåöåäåíò³â. Öå á³ëüøå ñòîñóºòüñÿ êîíñòèòó-

ö³éíèõ ñóä³â ç îãëÿäó íà ñïåöèô³êó ¿õ þðèñäèêö³¿: ôîðìóþ÷è ñâî¿ ïðàâîâ³

ïîçèö³¿, âîíè, âëàñíå, é êîíñòèòóö³îíàë³çóþòü ïåâí³ â³äíîñèíè.

Òåíäåíö³ÿ êîíñòèòóö³îíàë³çàö³¿ ñóñï³ëüíèõ â³äíîñèí ñòîñóºòüñÿ ÿê ïóáë³÷-

íîãî, òàê ³ ïðèâàòíîãî ïðàâà1. Ó ïóáë³÷íîìó ïðàâ³ âîíà îáóìîâëåíà ðîçøè-

ðåííÿì êîíñòèòóö³éíîãî çàõèñòó ïðàâ ³ ñâîáîä ãðîìàäÿí, íàñàìïåðåä ãðî-

ìàäÿíñüêèõ òà ïîë³òè÷íèõ, ³ íå â îñòàííþ ÷åðãó — êîìïåòåíö³éíèìè ñïî-

ðàìè êîíñòèòóö³éíèõ îðãàí³â âëàäè.

Öÿ òåíäåíö³ÿ ÷³òêî ïðîñòåæóºòüñÿ ³ â ïðàêòèö³ Êîíñòèòóö³éíîãî Ñóäó

Óêðà¿íè, çíà÷íà ÷àñòèíà ð³øåíü ÿêîãî ïðèñâÿ÷åíà ðîçìåæóâàííþ êîìïå-

òåíö³¿ ì³æ îðãàíàìè âëàäè: íàïðèêëàä Ð³øåííÿ ¹ 7-ðï/2005 â³ä 5 æîâòíÿ

2005 ðîêó (ñïðàâà ïðî óïðàâë³ííÿ íàôòîâîþ ãàëóççþ), Ð³øåííÿ ¹ 9-ðï/2004

â³ä 7 êâ³òíÿ 2004 ðîêó (ñïðàâà ïðî Êîîðäèíàö³éíèé êîì³òåò) òà ³íø³. Ùî æ

ñòîñóºòüñÿ êîíñòèòóö³éíîãî çàõèñòó ïðàâ ³ ñâîáîä ãðîìàäÿí, òî ðîëü Êîíñòè-

òóö³éíîãî Ñóäó Óêðà¿íè òóò òàêîæ º âàæëèâîþ — âàðòî çãàäàòè õî÷à á äåÿê³

éîãî ð³øåííÿ: ¹ 5-çï â³ä 30 æîâòíÿ 1997 ðîêó (ñïðàâà Ê.Ã. Óñòèìåíêà) ùîäî

ïðàâ ãðîìàäÿí íà ³íôîðìàö³þ òà íà îñêàðæåííÿ ä³é îðãàí³â òà ïîñàäîâèõ

îñ³á ³ç çáèðàííÿ ³íôîðìàö³¿ ïðî ãðîìàäÿí; ¹ 13-ðï/2000 â³ä 16 ëèñòîïàäà

2000 ðîêó (ñïðàâà ùîäî ïðàâà â³ëüíîãî âèáîðó çàõèñíèêà) ³ çíàêîâå Ð³øåííÿ

¹ 11-ðï/1999 â³ä 29 ãðóäíÿ 1999 ðîêó (ñïðàâà ïðî ñìåðòíó êàðó), ÿêèì, íà

ï³äòâåðäæåííÿ ðåàë³çàö³¿ ïðàâà ëþäèíè íà æèòòÿ, âñòàíîâëåííÿ ñìåðòíî¿

êàðè ÿê âèäó ïîêàðàííÿ âèçíàíî íåêîíñòèòóö³éíèì2.

Ó ïðèâàòíîìó ïðàâ³ êîíñòèòóö³îíàë³çàö³ÿ ñóñï³ëüíèõ â³äíîñèí â³äáó-

âàºòüñÿ îñîáëèâèì ÷èíîì. Çã³äíî ç äîêòðèíîþ «ãîðèçîíòàëüíîãî åôåêòó» ä³ÿ

êîíñòèòóö³éíèõ ïîëîæåíü ïðî ïðàâà ëþäèíè ó ïðèâàòí³é ñôåð³ ïîøè-

ðþºòüñÿ ÿê íà «âåðòèêàëüí³» â³äíîñèíè, òîáòî òàê³, äå îäí³ºþ ç³ ñòîð³í º îð-

ãàíè âëàäè, òàê ³ íà â³äíîñèíè ì³æ ïðèâàòíèìè îñîáàìè. Òîáòî ìàº ì³ñöå

«ãîðèçîíòàëüíà» ä³ÿ öèõ ïîëîæåíü. Îòæå, àâòîíîìí³ ³íòåðåñè ïðèâàòíèõ

îñ³á ïîòðàïëÿþòü ï³ä âïëèâ «ãîðèçîíòàëüíîãî åôåêòó». Ôàêòè÷íèé âïëèâ

êîíñòèòóö³éíèõ ïðàâ íà ä³¿ ïðèâàòíèõ îñ³á íå º âèçíà÷àëüíèì, àëå â³í ìîæå

çì³íþâàòèñü çàëåæíî â³ä çì³í ó òëóìà÷åíí³ ¿õ çì³ñòó. Ïðîòå òîé ôàêò, ùî ä³ÿ

êîíñòèòóö³éíèõ ïðàâ ãðîìàäÿí ó ïðèâàòí³é ñôåð³ ï³äïîðÿäêîâàíà äîêòðèí³

«ä³ÿëüíîñò³ äåðæàâíî¿ âëàäè»3, âæå íå º ïðåäìåòîì äèñêóñ³é.

Ôåäåðàëüíèé Êîíñòèòóö³éíèé Ñóä Í³ìå÷÷èíè (äàë³ — ÔÊÑ) ó â³äîìîìó

ð³øåíí³ ó ñïðàâ³ Luth 1958 ðîêó âèðîáèâ ñâîº ðîçóì³ííÿ íåïðÿìîãî «ãîðè-

çîíòàëüíîãî åôåêòó»: êîíñòèòóö³éí³ ïîëîæåííÿ íå âèçíà÷àþòü, à ëèøå

âïëèâàþòü íà ðîçâèòîê ïðèâàòíîãî ïðàâà, òîìó ¿õ ä³ÿ º, ñêîð³øå, îïîñåðåä-

êîâàíîþ, àí³æ ïðÿìîþ4. Öþ äîêòðèíó àêòèâíî ñïðèéíÿëè êðà¿íè Áàëò³¿,

51

Â²ÑÍÈÊ ÊÎÍÑÒÈÒÓÖ²ÉÍÎÃÎ ÑÓÄÓ ÓÊÐÀ¯ÍÈ 6/2007

1 Ïîä³ë íà ïóáë³÷íå é ïðèâàòíå ïðàâî õàðàêòåðíèé ò³ëüêè äëÿ ðîìàíî-ãåðìàíñüêî¿ ïðàâîâî¿

ñ³ì’¿. Ó êðà¿íàõ àíãëîñàêñîíñüêîãî ïðàâà òàêèé ïîä³ë â³äñóòí³é.
2 Äåÿê³ ç öèõ ð³øåíü Êîíñòèòóö³éíîãî Ñóäó îñòàíí³ì ÷àñîì ñåðéîçíî êðèòèêóþòüñÿ â÷åíèìè ³

ôàõ³âöÿìè. Íàïð., äèâ.: Ãîëîâ÷åíêî Â. Íàñë³äêè ñêàñóâàííÿ ñìåðòíî¿ êàðè ÷è äåìîðàë³çàö³¿ ñó-

ñï³ëüñòâà? // Þðèäè÷íèé Â³ñíèê Óêðà¿íè. — 11—17 ñåðïíÿ 2007 ðîêó. — ¹ 32. — Ñ. 6.
3 Gardbaum Stephen. The «Horizontal Effect» of Constitutional Rights // UCLA School of Law. Pub-
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Öåíòðàëüíî¿ òà Ñõ³äíî¿ ªâðîïè, à ºâðîïåéñüê³ â÷åí³ íàìàãàþòüñÿ ¿¿ çàñòî-

ñóâàòè äî çàêîíîäàâñòâà ªâðîïåéñüêîãî Ñîþçó1.

Â³äïîâ³äíî äî ö³º¿ äîêòðèíè îñíîâí³ ïðàâà ãðîìàäÿí º ñèñòåìîþ ö³ííîñ-
òåé, ÿêà ðîçãëÿäàºòüñÿ ÿê âèõ³äíå êîíñòèòóö³éíå ïîëîæåííÿ, ùî âïëèâàº íà
âñ³ ãàëóç³ ïðàâà, ìàº ïð³îðèòåò ó ðîçâèòêó çàêîíîäàâñòâà, äåðæàâíîãî âðÿ-
äóâàííÿ òà ïðàâîñóääÿ. Òîìó, íàïðèêëàä, êîæíà öèâ³ëüíî-ïðàâîâà ÷è ñî-
ö³àëüíî-ïðàâîâà íîðìà ìàº áóòè ñóì³ñíà ç ö³ºþ ñèñòåìîþ ³ òðàêòóâàòèñÿ ó
â³äïîâ³äíîñò³ äî ¿¿ äóõó.

Îäíàê ïðè öüîìó çàêîíîì³ðíî ïîñòàº çàïèòàííÿ: ÿêùî òàê³ ïóáë³÷íî-
ïðàâîâ³ íîðìè ï³äëÿãàþòü çàñòîñóâàííþ äî ñóñï³ëüíèõ â³äíîñèí ì³æ ïðè-
âàòíèìè îñîáàìè, òî ÷è íå îçíà÷àº öå, ùî ïðèâàòíå ïðàâî ÿê òàêå âòðà÷àº
ñâîþ ïåðâèíí³ñòü ³ àâòîíîì³þ ùîäî ïóáë³÷íîãî ïðàâà é ïåâíèì ÷èíîì íà-
ïîâíþºòüñÿ êîíñòèòóö³éíèì ïðàâîì òà éîãî ïðèíöèïàìè? Î÷åâèäíî, ùî
â³ä âïëèâó êîíñòèòóö³éíîãî ïðàâà íà ïðèâàòíå çàõèñò ³íòåðåñ³â ïðèâàòíèõ
îñ³á íå çíèæóºòüñÿ, àäæå êîíñòèòóö³éíå ïðàâî çàõèùàº ïðèâàòí³ ³íòåðåñè ó
ñêëàä³ ïóáë³÷íèõ. Ïðèâàòí³ ³íòåðåñè, âëàñòèâ³ á³ëüøîñò³ ÷ëåí³â ñóñï³ëüñòâà,
ôîðìóþòü ñóñï³ëüí³, ÿê³ ï³ñëÿ ¿õ óçãîäæåííÿ ç ³íòåðåñàìè äåðæàâè çàêð³ï-
ëþþòüñÿ â ïîçèòèâíîìó ïðàâ³ ÿê ïóáë³÷í³2.

Ñë³ä çàçíà÷èòè, ùî ðåàë³çàö³ÿ êîíöåïö³¿ «ãîðèçîíòàëüíîãî åôåêòó» â
Óêðà¿í³ ìîæëèâà ïåðåâàæíî íà ð³âí³ ñóä³â çàãàëüíî¿ þðèñäèêö³¿ ³ ìàéæå
íåìîæëèâà íà ð³âí³ Êîíñòèòóö³éíîãî Ñóäó. Ïîÿñíþºòüñÿ öå â³äñóòí³ñòþ
ïðàâà óêðà¿íñüêèõ ãðîìàäÿí íà êîíñòèòóö³éíó ñêàðãó òà äîêòðèíàëüíèõ
ðîçðîáîê ç öüîãî ïèòàííÿ.

Êîíñòèòóö³îíàë³çàö³ÿ ñóñï³ëüíèõ â³äíîñèí ó êðà¿íàõ ðîìàíî-ãåðìàíñüêî¿
ïðàâîâî¿ ñ³ì’¿ ñïðèÿº ôîðìóâàííþ ïåâíèõ ï³äãàëóçåé êîíñòèòóö³éíîãî ïðà-
âà: êîíñòèòóö³éíîãî öèâ³ëüíîãî ïðàâà, êîíñòèòóö³éíîãî àäì³í³ñòðàòèâíîãî
ïðàâà, êîíñòèòóö³éíîãî ëîêàëüíîãî ïðàâà3 òîùî.

Íàóêà êîíñòèòóö³éíîãî ïðàâà öèõ êðà¿í ïðèä³ëÿº íàëåæíó óâàãó ïðîáëåìàì
êîíñòèòóö³îíàë³çàö³¿ ñóñï³ëüíèõ â³äíîñèí. Ïðî öå ñâ³ä÷àòü ïóáë³êàö³¿ â÷åíèõ
Ôðàíö³¿, ÔÐÍ, Ïîëüù³, Ðîñ³¿ òà ³íøèõ êðà¿í4. Î÷åâèäíî, ùî ïðàâîðîçóì³ííÿ ôå-
íîìåíó êîíñòèòóö³îíàë³çàö³¿ â êðà¿íàõ ç ð³çíèìè ïîë³òè÷íèìè ðåæèìàìè é êîí-
ñòèòóö³éíî-ïðàâîâèìè òðàäèö³ÿìè ïåâíèì ÷èíîì â³äð³çíÿºòüñÿ.

Ð³âåíü êîíñòèòóö³îíàë³çàö³¿ ñóñï³ëüíèõ â³äíîñèí ó äåðæàâ³ ïðÿìî ïðî-
ïîðö³éíèé ð³âíþ ðîçâèòêó íàóêè êîíñòèòóö³éíîãî ïðàâà, à îñòàíí³é íàïðÿ-
ìó çàëåæèòü â³ä ³íòåãðîâàíîñò³ ö³º¿ íàóêè â ºâðîïåéñüêå (ñâ³òîâå) êîíñòèòó-
ö³éíå ïðàâî. ßêùî æ â óêðà¿íñüê³é â³ðòóàëüí³é íàóö³ ïåðåâàæàº ³íòåãðàö³ÿ,
íàïðèêëàä, ó íàóêîâèé ïðîñò³ð êîíñòèòóö³éíîãî ïðàâà êðà¿í ÑÍÄ, òî öå ìà-
ëî ÷èì äîïîìàãàº ¿¿ ðîçâèòêó, à ìîæëèâî, íàâ³òü øêîäèòü5. Àäæå â³ðòóàëüíà
íàóêà êîíñòèòóö³éíîãî ïðàâà â öèõ êðà¿íàõ ñïî÷àòêó ïîâèííà ñòàòè ðåàëü-
íîþ ³ âæå òîä³ — ïðèêëàäîì äëÿ íàñë³äóâàííÿ. Î÷åâèäíî, ùî íàóö³ â êðà-
¿íàõ ÑÍÄ òðåáà øâèäøå ñòàòè íà ïîçèö³¿ ðåàë³ñòè÷íî¿ øêîëè êîíñòèòóö³é-
íîãî ïðàâà òà ³íòåãðóâàòèñü ó ñâ³òîâèé ³ ºâðîïåéñüêèé íàóêîâèé ïðîñò³ð.
Öüîìó ïîâèííà ñïðèÿòè é óêðà¿íñüêà ðåàë³ñòè÷íà íàóêà.
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1 Äèâ.: Àâáåëü Ì. Ñóùåñòâóåò ëè â çàêîíîäàòåëüñòâå Åâðîïåéñêîãî Ñîþçà «ãîðèçîíòàëüíûé

ýôôåêò»? // Ñðàâíèòåëüíîå êîíñòèòóöèîííîå îáîçðåíèå. — ¹ 4 (53). — 2005. — Ñ. 93—103.
2 Äîðîõèí Ñ.Â. Äåëåíèå ïðàâà íà ïóáëè÷íîå è ÷àñòíîå: êîíñòèòóöèîííî-ïðàâîâîé àñïåêò. —

Ì.: Âîëòåðñ Êëóâåð, 2006. — 136 ñ.
3 Íàïðèêëàä, äèâ.: Roux A. Le droit constitutionnel local. — Paris: Ekonomiña. — 1995. — 111 p.
4 Íàïðèêëàä, äèâ.: Áîíäàðü Í.Ñ. Êîíñòèòóöèîíàëèçàöèÿ ñîöèàëüíî-ýêîíîìè÷åñêîãî ðàçâè-

òèÿ ðîññèéñêîé ãîñóäàðñòâåííîñòè (â êîíòåêñòå ðåøåíèé Êîíñòèòóöèîííîãî Ñóäà ÐÔ). — Ì.:

Âèêîð-Ìåäèà, 2006. — Ñ. 101—144.
5 Çíà÷íà ÷àñòèíà óêðà¿íñüêî¿ íàóêè êîíñòèòóö³éíîãî ïðàâà ôàêòè÷íî ùå ïåðåáóâàº ï³ä âïëè-

âîì ðîñ³éñüêî¿ êîëîí³àëüíî¿ (à íå êóëüòóðíî¿, ÿê ïèøóòü äåÿê³ ïîë³òèêè-þðèñòè) òðàäèö³¿, ùî ñóò-

òºâî çíèæóº òâîð÷èé ïîòåíö³àë â³ò÷èçíÿíî¿ íàóêè.



Â Óêðà¿í³ ïðîáëåìè êîíñòèòóö³îíàë³çàö³¿ cóñï³ëüíèõ â³äíîñèí ìîæíà
óìîâíî ïîä³ëèòè çà ïåð³îäàìè: äî ³ ï³ñëÿ Ïîìàðàí÷åâî¿ ðåâîëþö³¿ 2004 ðîêó.
Îñòàííÿ çàïî÷àòêóâàëà åòàï ðåàëüíî¿ êîíñòèòóö³îíàë³çàö³¿ ñóñï³ëüíèõ â³ä-
íîñèí1, ïîâ’ÿçàíèé ç ïåðåõîäîì äåðæàâè â³ä àâòîðèòàðíîãî äî íîâîäåìî-
êðàòè÷íîãî ïîë³òè÷íîãî ðåæèìó, â³ä òðàäèö³éíîãî äî êëàñè÷íîãî êîíñòèòó-
ö³îíàë³çìó2. Ðàí³øå æ êîíñòèòóö³îíàë³çàö³ÿ áóëà ôîðìàëüíîþ ³ ôàêòè÷íî
ñèìâîë³÷íîþ.

Íà ñó÷àñíîìó åòàï³ êîíñòèòóö³îíàë³çàö³¿ ñóñï³ëüíèõ â³äíîñèí äåðæàâà ìàº
âèð³øèòè ñêëàäí³ çàâäàííÿ ùîäî ìîäåðí³çàö³¿ òà ðåôîðìóâàííÿ ñêëàäîâèõ ¿¿
êîíñòèòóö³éíî-ïðàâîâîãî æèòòÿ. Îäíèì ç òàêèõ çàâäàíü º çì³öíåííÿ êîíñòè-
òóö³éíèõ çàñàä çîâí³øí³õ â³äíîñèí Óêðà¿íè, äå ðîëü êîíñòèòóö³éíîãî ìåõà-
í³çìó âëàäè îñîáëèâî âàæëèâà, çîêðåìà, ç îãëÿäó íà ºâðî³íòåãðàö³éí³ ïðîöå-
ñè â äåðæàâ³, ÿêà ïðîãîëîñèëà çà ìåòó âñòóï äî ªâðîïåéñüêîãî Ñîþçó. Â öèõ
óìîâàõ êîíñòèòóö³îíàë³çàö³ÿ çîâí³øí³õ â³äíîñèí ïåðåñë³äóº ê³ëüêà ö³ëåé:

1) çðîáèòè êîíñòèòóö³éíî-ïðàâîâ³ â³äíîñèíè îðãàí³â äåðæàâíî¿ âëàäè ó
ñôåð³ çîâí³øí³õ â³äíîñèí ïðîçîð³øèìè òà â³äêðèò³øèìè, à îòæå, é ïðîãíî-
çîâàí³øèìè;

2) íàäàòè çîâí³øí³ì â³äíîñèíàì Óêðà¿íè á³ëüø íàä³éíå êîíñòèòóö³éíî-
ïðàâîâå çàáåçïå÷åííÿ, íåçàëåæíî â³ä ïàðò³éíîãî ñêëàäó óðÿäó òà ïàðëàìåíò-
ñüêî¿ á³ëüøîñò³ ó Âåðõîâí³é Ðàä³ Óêðà¿íè;

3) ïåðåòâîðèòè çîâí³øí³ â³äíîñèíè Óêðà¿íè òà ªâðîïåéñüêîãî Ñîþçó íà ¿õ
âíóòð³øí³ â³äíîñèíè øëÿõîì âñòóïó Óêðà¿íè äî ªÑ.

Ïðîáëåìè êîíñòèòóö³îíàë³çàö³¿ çîâí³øí³õ â³äíîñèí ó êîíòåêñò³ ºâðî³íòå-
ãðàö³¿ Óêðà¿íè ñòàþòü äåäàë³ âàæëèâ³øèìè íà äåðæàâíîìó ³ ãðîìàäñüêîìó
ð³âíÿõ. Âçàãàë³ êîíñòèòóö³îíàë³çàö³þ çîâí³øí³õ â³äíîñèí ó äåðæàâ³ ìîæíà
óìîâíî ïîä³ëèòè çà äâîìà íàïðÿìàìè: ³íòåãðàö³ÿ ó çàãàëüíîñâ³òîâå ñï³âòîâà-
ðèñòâî (öå íàñàìïåðåä áóëî ïîâ’ÿçàíî ç ïðîãîëîøåííÿì Óêðà¿íîþ íåçàëåæ-
íîñò³) òà ³íòåãðàö³ÿ Óêðà¿íè äî ªÑ, ùî íàðàç³ º àêòóàëüí³øèì. Ñàìå ç ôîð-
ìóâàííÿì ó 2004 ðîö³ íîâîäåìîêðàòè÷íîãî óñòðîþ ðîçïî÷àâñÿ íîâèé åòàï
êîíñòèòóö³îíàë³çàö³¿ çîâí³øí³õ â³äíîñèí — ºâðî³íòåãðàö³éíèé.

Ñòàòòÿ 18 Êîíñòèòóö³¿ Óêðà¿íè çàêð³ïëþº ïîëîæåííÿ ïðî çîâí³øíüîïîë³-
òè÷íó ä³ÿëüí³ñòü Óêðà¿íè, ÿê³ á³ëüøå çîð³ºíòîâàí³ íà ³íòåãðàö³þ â çàãàëüíî-
ñâ³òîâ³ ³íñòèòóö³¿. Ãîòóþ÷èñü äî âñòóïó â ªÑ, Óêðà¿íà ïîâèííà ñòâîðèòè â³ä-
ïîâ³äí³ êîíñòèòóö³éí³ ïåðåäóìîâè, ÿê ñâîãî ÷àñó öå áóëî çðîáëåíî â Ðóìóí³¿,
äå äî Êîíñòèòóö³¿ âêëþ÷åíî îêðåìèé ðîçä³ë, ïðèñâÿ÷åíèé ºâðî³íòåãðàö³¿. Ó
öüîìó ðîçä³ë³, çîêðåìà, éäåòüñÿ ïðî ïð³îðèòåò ïîëîæåíü íîðìàòèâíî-ïðà-
âîâèõ àêò³â ªâðîñîþçó ïåðåä àêòàìè íàö³îíàëüíîãî çàêîíîäàâñòâà ï³ñëÿ
ïðèºäíàííÿ (ïàðàãðàô 2 ñòàòò³ 148), à òàêîæ ïðî òå, ùî îðãàíè äåðæàâíî¿
âëàäè Ðóìóí³¿ ãàðàíòóþòü âèêîíàííÿ áóäü-ÿêèõ çîáîâ’ÿçàíü, ÿê³ âèïëèâà-
þòü ç àêòà ïðî ïðèºäíàííÿ (ïàðàãðàô 4 ñòàòò³ 148)3.

²íøèé ïðèêëàä — Ïîëüùà, Êîíñòèòóö³ÿ ÿêî¿ ùå äî âñòóïó â ªÑ, ó 2004 ðî-
ö³, ì³ñòèëà ïîëîæåííÿ ïðî òå, ùî íà ï³äñòàâ³ äîãîâîðó Ïîëüùà ìîæå ïåðåäà-
òè ì³æíàðîäí³é îðãàí³çàö³¿ àáî ¿¿ îðãàíó ïîâíîâàæåííÿ îðãàí³â äåðæàâíî¿
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1 Çä³éñíåííÿ êîíñòèòóàë³çàö³¿ ñóñï³ëüíîãî ³ ïîë³òèêî-ïðàâîâîãî æèòòÿ äåðæàâè âèçíàº ³

Êîíñòèòóö³éíèé Ñóä Óêðà¿íè — äèâ.: Êîíñòèòóö³éíèé Ñóä íà ñëóæá³ Êîíñòèòóö³¿ ³ ñóñï³ëüñòâà //

Ãîëîñ Óêðà¿íè. — 29 ëèñòîïàäà 2007 ðîêó. — ¹ 220—221. — Ñ. 4.
2 Ïðî êëàñèô³êàö³þ âèä³â ñó÷àñíîãî êîíñòèòóö³îíàë³çìó: òðàäèö³éíîãî, õàðèçìàòè÷íîãî ³ êëà-

ñè÷íîãî, íàïð., äèâ.: Ìàíäè÷ Ë. Âèì³ðè óêðà¿íñüêîãî êîíñòèòóö³îíàë³çìó // Þðèäè÷íà ãàçåòà. —

¹ 27. — 5 ëèïíÿ 2007 ð. — Ñ. 18.; Îí³ùóê Ì.Â., Âîëÿíñüêà Ã.Ì. Äî ñóñï³ëüíî¿ ñòàá³ëüíîñò³ — ÷åðåç

íîâó Êîíñòèòóö³þ Óêðà¿íè // Ãîëîñ Óêðà¿íè. — 6 áåðåçíÿ 2007; Êîâòóíåöü Â. Ó äåðæàâàõ êëà-

ñè÷íî¿ äåìîêðàò³¿ ïðàâèòü çàêîí // Ïðàâîâèé òèæäåíü. — 2007. — ¹ 9. — 27 ëþòîãî. — Ñ. 9.
3 Äèâ.: The Constitution of Romania. Law ¹ 47 of 18 May 1992 on the Organisation and Opera-

tion of the Constitutional Court. Standing Rules on the Organisation and Functioning of the Consti-

tutional Court. — Bucuresti, 2005. — P. 79—80.



âëàäè ùîäî äåÿêèõ ïèòàíü (ñòàòòÿ 90) òà ùî ó ðàç³ çàçíà÷åííÿ öüîãî â ðàòè-
ô³êîâàíîìó Ïîëüùåþ äîãîâîð³, ÿêèì çàñíîâàíî ì³æíàðîäíó îðãàí³çàö³þ,
ñòâîðþâàíå íåþ ïðàâî çàñòîñîâóºòüñÿ áåçïîñåðåäíüî ³ ìàº ïð³îðèòåò ó âè-
ïàäêó êîë³ç³¿ ç íàö³îíàëüíèì çàêîíîì (ñòàòòÿ 91)1. Öå ïåâíèì ÷èíîì ïîÿñ-
íþº, ÷îìó â³äíîñèíè ì³æ ªÑ òà íîâèìè êðà¿íàìè-÷ëåíàìè (Áàëò³ÿ, Öåí-
òðàëüíà òà Ñõ³äíà ªâðîïà) áóäóâàëèñü äî ¿õ âñòóïó íà îñíîâ³ àñîö³éîâàíîãî
÷ëåíñòâà ÿê ³ç êðà¿íàìè-ïàðòíåðàìè, ùî âçÿëè íà ñåáå çîáîâ’ÿçàííÿ ïîâ-
í³ñòþ êåðóâàòèñü ïðàâèëàìè ªÑ2.

Ç îãëÿäó íà ï³äãîòîâêó â Óêðà¿í³ êîíñòèòóö³éíî¿ ðåôîðìè, íà äóìêó ôà-
õ³âö³â, êîíñòèòóö³éíå çàêð³ïëåííÿ ºâðîïåéñüêîãî âåêòîðà ðîçâèòêó Óêðà¿íè
º ÷åòâåðòèì ïðèíöèïîì ö³º¿ ðåôîðìè, ÿêó ïðîïîíóº Ïðåçèäåíò Óêðà¿íè ³
ÿêà ìàº äàòè íîâèé ³ìïóëüñ ïðîöåñó ºâðî³íòåãðàö³¿3. ²äåþ êîíñòèòóö³îíàë³çà-
ö³¿ ºâðîïåéñüêîãî âåêòîðà ðîçâèòêó Óêðà¿íè ï³äòðèìóþòü â³äîì³ ïîë³òèêè ³
â÷åí³. Äëÿ Óêðà¿íè ÿê íåçàëåæíî¿ öåíòðàëüíî-ºâðîïåéñüêî¿ äåðæàâè öå áó-
äå êðîêîì äî «êîíñòèòóö³éíèõ òðàäèö³é äåðæàâíîãî òà ñóñï³ëüíîãî æèòòÿ,
ñï³ëüíèõ äëÿ êðà¿í Îá’ºäíàíî¿ ªâðîïè»4.

Ïðîáëåìà êîíñòèòóö³îíàë³çàö³¿ ñóñï³ëüíèõ â³äíîñèí ó êîíòåêñò³ ºâðî-
³íòåãðàö³¿ Óêðà¿íè — öå íàñàìïåðåä ïðîáëåìà ôóíêö³îíóâàííÿ îðãàí³â
äåðæàâíî¿ âëàäè, à òàêîæ ó÷àñò³ íàðîäó â ðåàë³çàö³¿ ºâðî³íòåãðàö³éíîãî
ïðîöåñó. Ïðîòå, íà äóìêó ïðîôåñîðà Ï. Ìàðòèíåíêà, ïðîáëåìà êîíñòèòó-
ö³îíàë³çàö³¿ çîâí³øí³õ â³äíîñèí — öå íå ò³ëüêè ïðîáëåìà âèçíà÷åííÿ ³íñòè-
òóò³â âëàäè â êîíñòèòóö³éíîìó ìåõàí³çì³ çä³éñíåííÿ çîâí³øíüî¿ ïîë³òèêè, à
é ïðîáëåìà âïëèâó «çîâí³øíüîãî ôàêòîðà» íà ðîçâèòîê â³ò÷èçíÿíîãî êîí-
ñòèòóö³îíàë³çìó. Â ðåçóëüòàò³ öüîãî çîâí³øíÿ ïîë³òèêà ñòàº îñîáëèâîþ ñôå-
ðîþ ä³¿ Îñíîâíîãî Çàêîíó äåðæàâè5.

Â Óêðà¿í³ äî ³íñòèòóò³â âëàäè, â³ä ÿêèõ ó ïåðøó ÷åðãó çàëåæèòü êîíñòèòó-
ö³îíàë³çàö³ÿ çîâí³øí³õ â³äíîñèí ó êîíòåêñò³ ºâðîïåéñüêî¿ ³íòåãðàö³¿, íàëå-
æàòü Ïðåçèäåíò Óêðà¿íè, Âåðõîâíà Ðàäà Óêðà¿íè, Êàá³íåò Ì³í³ñòð³â Óêðà-
¿íè6 òà îðãàíè ñóäîâî¿ âëàäè.

Îêðåìî ñë³ä ñêàçàòè ïðî ºâðî³íòåãðàö³éíó ðîëü óêðà¿íñüêîãî íàðîäó,
àäæå â³í º ºäèíèì äæåðåëîì âëàäè â äåðæàâ³. Çà ðåçóëüòàòàìè ñîö³îëîã³÷-
íèõ îïèòóâàíü áëèçüêî 65 % óêðà¿íñüêèõ ãðîìàäÿí ï³äòðèìóþòü ³äåþ âñòó-
ïó Óêðà¿íè äî ªÑ, ñïîä³âàþ÷èñü íà ï³äòðèìêó êðà¿í Áàëò³¿, Öåíòðàëüíî¿
òà Ñõ³äíî¿ ªâðîïè, ÿê³ º ÷ëåíàìè ªÑ ³ ç ÿêèìè óêðà¿íö³â îá’ºäíóþòü ñï³ëüí³
³ñòîðè÷í³ (íàïðèêëàä Ëèòîâñüê³ ñòàòóòè) òà ñóñï³ëüíî-ïîë³òè÷í³ ö³ííîñò³
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6 Ðîëü öèõ îðãàí³â ó êîíñòèòóö³îíàë³çàö³¿ çîâí³øí³õ â³äíîñèí ðîçêðèâàºòüñÿ, çîêðåìà, ó âèäà-

íèõ íèìè íîðìàòèâíèõ àêòàõ. Íàïð., äèâ.: Êó÷ìà Ë. Çîâí³øíüîïîë³òè÷í³ çàâäàííÿ Óêðà¿íè: Âè-
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(äåìîêðàò³ÿ, ïðàâà ëþäèíè òîùî). Î÷åâèäíî, ùî âñåóêðà¿íñüêèé ðåôåðåí-

äóì ùîäî âñòóïó Óêðà¿íè äî ªÑ ìàâ áè óñï³õ ³ éîãî ïðîâåäåííÿ îñòàòî÷íî

âèð³øèëî á ïèòàííÿ ïðî ãåîïîë³òè÷íèé âåêòîð ðîçâèòêó äåðæàâè. Ìîæëè-

âî, ºâðî³íòåãðàö³ÿ — öå òà íàö³îíàëüíà ³äåÿ, ÿêó òàê äîâãî øóêàþòü óêðà¿í-

ñüê³ ïîë³òèêè.

Òîé ôàêò, ùî á³ëüø³ñòü ãðîìàäÿí Óêðà¿íè ï³äòðèìóþòü ³äåþ ºâðîïåé-

ñüêî¿ ³íòåãðàö³¿ òà ³äåíòèô³êóþòü ñåáå ç ºâðîïåéöÿìè, ñâ³ä÷èòü ïðî òå, ùî

ïîáîþâàííÿ äåÿêèõ ºâðîïåéñüêèõ ïîë³òèê³â ñòîñîâíî âèíèêíåííÿ öèâ³ë³çà-

ö³éíèõ ÷è êóëüòóðíèõ ñóïåðå÷íîñòåé ì³æ íàðîäàìè êðà¿í ªÑ òà Óêðà¿íè º

äàðåìíèìè. Äî ðå÷³, âèäàòíèé ³ñòîðèê òà äåðæàâíèé ä³ÿ÷ ÷àñ³â Óêðà¿íñüêî¿

Íàðîäíî¿ Ðåñïóáë³êè (1917—1920 ðîê³â) Ì. Ãðóøåâñüêèé ââàæàâ óêðà¿íö³â

çàõ³äíîºâðîïåéöÿìè, õî÷à é äåùî îð³ºíòàë³çîâàíèìè.

Âàæëèâèì êðîêîì ó ºâðî³íòåãðàö³éíîìó êóðñ³ Óêðà¿íè ñòàëà Çàÿâà Âåð-

õîâíî¿ Ðàäè Óêðà¿íè ïðî çàïî÷àòêóâàííÿ ïåðåãîâîð³â ì³æ Óêðà¿íîþ òà ªÑ

ùîäî óêëàäåííÿ íîâîãî áàçîâîãî äîãîâîðó1 ç ìåòîþ âñåá³÷íîãî ³ ïîñòóïîâîãî

íàáëèæåííÿ Óêðà¿íè äî ªÑ â ïîë³òèêî-áåçïåêîâ³é, òîðãîâåëüíî-åêîíîì³÷-

í³é, ãóìàí³òàðí³é, ïðàâîâ³é ñôåðàõ. Âåðõîâíà Ðàäà çàêëèêàº ªÑ, ùîá íîâèé

äîãîâ³ð ïîâíîþ ì³ðîþ âðàõîâóâàâ ïðîãðåñ, äîñÿãíóòèé ó ôîðìàò³ â³äíîñèí

Óêðà¿íà — ªÑ, òà âèçíà÷àâ òàê³ ïåðñïåêòèâè ºâðîïåéñüêîãî ïîñòóïó Óêðà-

¿íè, ÿê çàïðîâàäæåííÿ åòàïíîñò³ ³íòåãðàö³¿ Óêðà¿íè äî ªÑ ó â³äïîâ³äíèõ

ñôåðàõ â³äíîñèí, íàïîâíåííÿ öüîãî äîãîâîðó íîðìàìè ïðÿìî¿ ä³¿, âèçíà-

÷åííÿ ÷³òêèõ ñòðîê³â éîãî âèêîíàííÿ òîùî.

Íà ñüîãîäí³ âæå â³äáóëèñÿ ÷îòèðè ðàóíäè ïåðåãîâîð³â ùîäî íîâî¿ ïîñèëå-

íî¿ óãîäè Óêðà¿íà — ªÑ. Çà öåé ÷àñ ñòîðîíè âñòèãëè óçãîäèòè á³ëüøó ÷àñòè-

íó äîêóìåíòà, à òàêîæ äîñÿãòè ê³ëüêà ïðèíöèïîâèõ äîìîâëåíîñòåé. Çîêðå-

ìà, 5 ÷åðâíÿ 2007 ðîêó ïðîô³ëüíèé êîì³òåò ªâðîïàðëàìåíòó ðåêîìåíäóâàâ

ºâðîïåéñüêèì äåïóòàòàì ï³äòðèìàòè ïðîïîçèö³þ ùîäî íàäàííÿ Óêðà¿í³

÷³òêèõ ïåðñïåêòèâ ÷ëåíñòâà â ªÑ. 12 ÷åðâíÿ öüîãî ðîêó Óêðà¿íà òà Òð³éêà

ªÑ ïîãîäèëè íîâèé ïëàí ä³é ó ñôåð³ þñòèö³¿, ñâîáîäè òà áåçïåêè, à 18 ÷åðâ-

íÿ ó Ëþêñåìáóðç³ ï³äïèñàíî óãîäó ïðî ñïðîùåííÿ â³çîâîãî ðåæèìó òà ðåàä-

ì³ñ³þ ì³æ ªâðîñîþçîì òà Óêðà¿íîþ2. ªâðîïàðëàìåíò óõâàëèâ â³äïîâ³äíó

ðåçîëþö³þ ùîäî ìîæëèâîñò³ ÷ëåíñòâà Óêðà¿íè â ªÑ. Òåïåð, íà äóìêó çàðó-

á³æíèõ ôàõ³âö³â, óêðà¿íñüêà ºâðî³íòåãðàö³ÿ çàëåæàòèìå â³ä çä³éñíåííÿ ðå-

ôîðì ó äåðæàâ³3.

Ùî æ ñòîñóºòüñÿ îðãàí³â ñóäîâî¿ âëàäè, òî âîíè ï³äòðèìóþòü ïðîöåñ êîí-

ñòèòóö³îíàë³çàö³¿ çîâí³øí³õ â³äíîñèí Óêðà¿íè â êîíòåêñò³ ¿¿ ³íòåãðàö³¿ äî ªÑ

øëÿõîì óõâàëåííÿ â³äïîâ³äíèõ ñóäîâèõ ð³øåíü. Îñîáëèâà ðîëü ó öüîìó ïðî-

öåñ³ íàëåæèòü Êîíñòèòóö³éíîìó Ñóäó Óêðà¿íè, ÿêèé ñâî¿ìè ïðàâîâèìè ïîçè-

ö³ÿìè ñêð³ïëþº ö³ â³äíîñèíè òà íàäàº ¿ì ñòàá³ëüíîñò³ é íàñòóïíîñò³.

Ó ñôåð³ çîâí³øí³õ â³äíîñèí Êîíñòèòóö³éíèé Ñóä Óêðà¿íè íàä³ëåíèé ðÿäîì

ïîâíîâàæåíü. Çîêðåìà, ÷àñòèíà ïåðøà ñòàòò³ 151 Êîíñòèòóö³¿ òà ïóíêò 2

ñòàòò³ 13 Çàêîíó «Ïðî Êîíñòèòóö³éíèé Ñóä Óêðà¿íè» ïåðåäáà÷àþòü ïîâíîâà-

æåííÿ Êîíñòèòóö³éíîãî Ñóäó Óêðà¿íè äàâàòè âèñíîâêè ïðî â³äïîâ³äí³ñòü

Êîíñòèòóö³¿ Óêðà¿íè ÷èííèõ ì³æíàðîäíèõ äîãîâîð³â Óêðà¿íè àáî òèõ ì³æíà-

ðîäíèõ äîãîâîð³â, ùî âíîñÿòüñÿ äî Âåðõîâíî¿ Ðàäè Óêðà¿íè äëÿ íàäàííÿ çãî-
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1 Ïîñòàíîâà Âåðõîâíî¿ Ðàäè Óêðà¿íè «Ïðî Çàÿâó Âåðõîâíî¿ Ðàäè Óêðà¿íè «Ïðî çàïî÷àòêóâàí-

íÿ ïåðåãîâîð³â ì³æ Óêðà¿íîþ òà ªÑ ùîäî óêëàäåííÿ íîâîãî áàçîâîãî äîãîâîðó» â³ä 22 ëþòîãî

2007 ðîêó ¹ 684-V.
2 ªâðîáþëåòåíü. — 2007. — ¹ 6. — Ñ. 6.
3 Äèâ.: Áàððîó Ò. Åäèíñòâåííîå, ÷òî ìîæåò ïîâëèÿòü íà ïåðñïåêòèâû óêðàèíñêîé åâðîèíòå-

ãðàöèè, — ïðîäîëæåíèå ðåôîðì // Êèåâñê³é òåëåãðàôú. — 13—19 èþëÿ. — 2007. — Ñ. 10—11.



äè íà ¿õ îáîâ’ÿçêîâ³ñòü. Òîáòî Ñóä çä³éñíþº ïîïåðåäí³é ³ íàñòóïíèé êîíñòè-
òóö³éíèé êîíòðîëü ùîäî ì³æíàðîäíèõ äîãîâîð³â.

Çàçíà÷åí³ ïèòàííÿ Êîíñòèòóö³éíèé Ñóä ðîçãëÿäàº çà êîíñòèòóö³éíèìè ïî-
äàííÿìè Ïðåçèäåíòà àáî Êàá³íåòó Ì³í³ñòð³â Óêðà¿íè. Êð³ì òîãî, ïóíêò 1 ÷àñ-
òèíè ïåðøî¿ ñòàòò³ 150 Êîíñòèòóö³¿ òà ïóíêò 1 ñòàòò³ 13, ñòàòòÿ 89 Çàêîíó
«Ïðî Êîíñòèòóö³éíèé Ñóä Óêðà¿íè» ïåðåäáà÷àþòü ðîçãëÿä Ñóäîì ïèòàíü ùî-
äî êîíñòèòóö³éíîñò³ ïðàâîâèõ àêò³â Âåðõîâíî¿ Ðàäè Óêðà¿íè, Ïðåçèäåíòà
Óêðà¿íè àáî Êàá³íåòó Ì³í³ñòð³â Óêðà¿íè ïðî íàáðàííÿ ì³æíàðîäíèìè äîãî-
âîðàìè ÷èííîñò³ äëÿ Óêðà¿íè1. Êîíñòèòóö³éíèé Ñóä Óêðà¿íè ðîçãëÿíóâ êîí-
ñòèòóö³éí³ñòü ðÿäó ì³æíàðîäíèõ äîãîâîð³â, ó òîìó ÷èñë³ ³ ç ïèòàíü ºâðî³íòå-
ãðàö³¿2.

Ó çâ’ÿçêó ç öèì ö³êàâèì º äîñâ³ä ÔÐÍ. Í³ìåöüêèé â÷åíèé Â. Õàññåìåð çà-
çíà÷àº, ùî ä³ÿ òàê çâàíîãî ïåðâèííîãî ïðàâà ªÑ, òîáòî éîãî çàêîíîäàâ÷îãî
ïðàâà, ï³äëÿãàº áåçïîñåðåäíüîìó ³ ïåðâèííîìó êîíòðîëþ ç áîêó ÔÊÑ, ÿêèé
ïåðåâ³ðÿº êîíñòèòóö³éí³ñòü â³äïîâ³äíîãî íàö³îíàëüíîãî çàêîíó ïðî íàäàí-
íÿ çãîäè íà îáîâ’ÿçêîâ³ñòü àêòà ïåðâèííîãî ïðàâà ªÑ. Òàêèì ÷èíîì, ÔÊÑ
ïåðåâ³ðÿº íà â³äïîâ³äí³ñòü Îñíîâíîìó Çàêîíó çì³íè, äîïîâíåííÿ ³ ðîçøè-
ðåííÿ äîãîâîð³â ªÑ. ßêùî éäåòüñÿ ïðî êîíòðîëü òàê çâàíîãî âòîðèííîãî
ïðàâà ªÑ, òîáòî éîãî âèêîíàâ÷îãî ïðàâà, òî òóò äîì³íóº ªâðîïåéñüêèé Ñóä.
Àäæå ò³ëüêè îñòàíí³é ìîæå çàáåçïå÷èòè ºäèíó ³íòåðïðåòàö³þ òà çàñòîñó-
âàííÿ ïðàâà íà âñ³é òåðèòîð³¿ ªÑ. ßêùî æ íàäàíå ªâðîïåéñüêèì Ñóäîì òëó-
ìà÷åííÿ âòîðèííîãî ïðàâà ªÑ «âòðó÷àºòüñÿ» ó çàõèùåí³ Îñíîâíèì Çàêîíîì
ÔÐÍ îñíîâí³ ïðàâà, íå â³äîáðàæåí³ íà ð³âí³ çàêîíîäàâñòâà ªÑ, òî êîíòðîëü
ÔÊÑ òåîðåòè÷íî ïðîäîâæóº ³ñíóâàòè3. Íà íàø ïîãëÿä, äîñâ³ä ÔÊÑ ñòîñîâíî
êîíòðîëþ àêò³â ªÑ ñòàíîâèòü ïåâíèé ³íòåðåñ äëÿ óêðà¿íñüêîãî çàêîíîäàâöÿ
³ Êîíñòèòóö³éíîãî Ñóäó Óêðà¿íè.

Íà äóìêó ïðîôåñîðà Ï. Ìàðòèíåíêà, Êîíñòèòóö³éíèé Ñóä Óêðà¿íè íå íà-
ä³ëåíèé ïîâíîâàæåííÿìè ùîäî îô³ö³éíîãî òëóìà÷åííÿ ì³æíàðîäíèõ äîãî-
âîð³â. Ïðîòå, ÿê ââàæàº ôàõ³âåöü Í. Ñåðã³ºíêî, ôîðìóëþþ÷è ñâî¿ ïðàâîâ³
ïîçèö³¿, Ñóä äîñèòü ÷àñòî âäàºòüñÿ äî êàçóàëüíîãî, ³ìïëåìåíòàö³éíîãî òëó-
ìà÷åííÿ íîðì ì³æíàðîäíèõ äîãîâîð³â4. Òàêî¿ æ äóìêè äîòðèìóºòüñÿ â³äî-
ìèé óêðà¿íñüêèé â÷åíèé Ï. ªâãðàôîâ, ÿêèé çàçíà÷àº, ùî Êîíñòèòóö³éíèé
Ñóä Óêðà¿íè ìîæå äàâàòè ³ìïëåìåíòàö³éíå òëóìà÷åííÿ ì³æíàðîäíèõ äîãî-
âîð³â. «Öå — îñîáëèâèé âèä òëóìà÷åííÿ, — ââàæàº â³í, — ÿêèé ëèøå çàïî-
÷àòêîâóºòüñÿ â íàø³é äîêòðèí³. Òîáòî ÊÑÓ äàº òëóìà÷åííÿ òàêèì ÷èíîì,
àáè âîíî íå ðîçõîäèëîñÿ í³ ç Êîíñòèòóö³ºþ, í³ ç ì³æíàðîäíî-ïðàâîâèìè
ñòàíäàðòàìè, ÿêèì ïîâèíí³ â³äïîâ³äàòè íå ò³ëüêè ðåçóëüòàòè òàêîãî òëóìà-
÷åííÿ, à é çàêîíîäàâ÷³ àêòè, ùî ðåàë³çóþòü íîðìè Êîíâåíö³¿. Êîíñòèòóö³é-
íèé Ñóä ìîæå äàâàòè ³ ñàìîñò³éíå òëóìà÷åííÿ Êîíâåíö³¿, íå ïîðèâàþ÷è ¿¿
ö³ë³ñíîñò³. ² ï³ñëÿ òàêîãî òëóìà÷åííÿ Êîíâåíö³ÿ çàëèøàòèìåòüñÿ ñàìîñò³é-
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1 Äåòàëüí³øå ïðî ïîâíîâàæåííÿ Êîíñòèòóö³éíîãî Ñóäó Óêðà¿íè ó ñôåð³ çîâí³øí³õ â³äíîñèí,

äèâ. íàïðèêëàä: Ìàðòèíåíêî Ï.Ô. Çàçíà÷. ïðàöÿ. — Ñ. 276—277.
2 Äèâ.: Âèñíîâîê Êîíñòèòóö³éíîãî Ñóäó Óêðà¿íè ó ñïðàâ³ çà êîíñòèòóö³éíèì ïîäàííÿì Ïðå-

çèäåíòà Óêðà¿íè ïðî íàäàííÿ âèñíîâêó ùîäî â³äïîâ³äíîñò³ Êîíñòèòóö³¿ Óêðà¿íè Ðèìñüêîãî

Ñòàòóòó Ì³æíàðîäíîãî êðèì³íàëüíîãî ñóäó (ñïðàâà ïðî Ðèìñüêèé Ñòàòóò) ¹ 3-â â³ä 11.07.2001;

Ð³øåííÿ Êîíñòèòóö³éíîãî Ñóäó Óêðà¿íè ó ñïðàâ³ çà êîíñòèòóö³éíèì ïîäàííÿì 54 íàðîäíèõ äåïó-

òàò³â Óêðà¿íè ùîäî â³äïîâ³äíîñò³ Êîíñòèòóö³¿ Óêðà¿íè (êîíñòèòóö³éíîñò³) Çàêîíó Óêðà¿íè «Ïðî

ðàòèô³êàö³þ ªâðîïåéñüêî¿ õàðò³¿ ðåã³îíàëüíèõ ìîâ àáî ìîâ ìåíøèí, 1992 ð.» (ñïðàâà ïðî ðàòè-

ô³êàö³þ Õàðò³¿ ïðî ìîâè, 1992 ð.) ¹ 9-ðï â³ä 12.07.2000.
3 Õàññåìåð Â. Â³äíîñèíè Ôåäåðàëüíîãî êîíñòèòóö³éíîãî ñóäó ç ºâðîïåéñüêèìè ñóäàìè // Â³ñ-

íèê Êîíñòèòóö³éíîãî Ñóäó Óêðà¿íè. — 2005. — ¹ 6. — Ñ. 11—19.
4 Ñåðã³ºíêî Í.Ì. Âçàºìîä³ÿ ì³æíàðîäíîãî òà íàö³îíàëüíîãî ïðàâà â ïðàêòèö³ Êîíñòèòóö³éíî-

ãî Ñóäó Óêðà¿íè // Â³ñíèê Êîíñòèòóö³éíîãî Ñóäó Óêðà¿íè. — 2004. — ¹ 6. — Ñ. 124.



íèì, àâòîíîìíèì ì³æíàðîäíî-ïðàâîâèì àêòîì, ùî âõîäèòü äî ì³æíàðîä-
íî-ïðàâîâî¿ ñèñòåìè»1. Íà íàøó äóìêó, îô³ö³éíå òëóìà÷åííÿ Ñóäîì ì³æíà-
ðîäíèõ äîãîâîð³â, çîêðåìà ç ïèòàíü ºâðî³íòåãðàö³¿ Óêðà¿íè, ìîæå ìàòè
íåàáèÿêå çíà÷åííÿ äëÿ çàõèñòó ïðàâ ³ ñâîáîä ëþäèíè ³ ãðîìàäÿíèíà òà ³í-
øèõ ñï³ëüíèõ ö³ííîñòåé ªÑ â Óêðà¿í³.

Ñüîãîäí³ Êîíñòèòóö³éíèé Ñóä Óêðà¿íè êîíñòèòóö³îíàë³çóº çîâí³øí³ â³äíî-

ñèíè Óêðà¿íè ç ªÑ ïåðåâàæíî øëÿõîì â³äñèëêè, òîáòî çãàäóâàííÿ ó ñâî¿õ

ð³øåííÿõ òà óõâàëàõ àêò³â ùîäî ºâðîïåéñüêî¿ ³íòåãðàö³¿, òî÷í³øå ¿õ íîðì,

ÿê³ âðàõîâóþòüñÿ ïðè âñòàíîâëåíí³ êîíñòèòóö³éíî-ïðàâîâîãî çì³ñòó ïîëî-

æåíü, ùî çàñòîñîâóþòüñÿ Ñóäîì ó êîíêðåòí³é ñïðàâ³, ïðè ôîðìóâàíí³ íèì

ïðàâîâèõ ïîçèö³é.

Ôàêòè÷íî äî 2005 ðîêó â ïðàêòèö³ Êîíñòèòóö³éíîãî Ñóäó Óêðà¿íè ñåðåä

ì³æíàðîäíèõ àêò³â ïåðåâàæàëè ïîñèëàííÿ íà ì³æíàðîäí³ äîãîâîðè ñâ³òîâî-

ãî ñï³âòîâàðèñòâà. ² öå ö³ëêîì â³äïîâ³äàëî ñòàòò³ 18 Êîíñòèòóö³¿ Óêðà¿íè,

ÿêà îð³ºíòóº çîâí³øíþ ïîë³òèêó äåðæàâè ñàìå íà öåé êóðñ.

Òàê, ó Ð³øåíí³ ¹ 15-ðï/2001 â³ä 14 ëèñòîïàäà 2001 ðîêó (ñïðàâà ùîäî

ïðîïèñêè) Êîíñòèòóö³éíèé Ñóä Óêðà¿íè êîíñòàòóâàâ, ùî ïðàâî íà ñâîáîäó

ïåðåñóâàííÿ ³ âèáîðó ì³ñöÿ ïðîæèâàííÿ â ìåæàõ äåðæàâè, ÿêå ãàðàíòóº

Êîíñòèòóö³ÿ Óêðà¿íè, çàêð³ïëåíå òàêîæ ³ Çàãàëüíîþ äåêëàðàö³ºþ ïðàâ ëþ-

äèíè 1948 ðîêó (÷àñòèíà ïåðøà ñòàòò³ 13), Ì³æíàðîäíèì ïàêòîì ïðî ãðî-

ìàäÿíñüê³ òà ïîë³òè÷í³ ïðàâà 1966 ðîêó (ñòàòòÿ 12) òà ³íøèìè ì³æíàðîäíî-

ïðàâîâèìè àêòàìè. Âèõîäÿ÷è ç öüîãî ïðàâà Ñóä âèçíàâ íåêîíñòèòóö³éíèì

çàñòîñóâàííÿ äîçâ³ëüíîãî ïîðÿäêó âèáîðó îñîáîþ ì³ñöÿ ïðîæèâàííÿ.

Ïîëîæåííÿ Çàãàëüíî¿ äåêëàðàö³¿ ïðàâ ëþäèíè 1948 ðîêó òà Ì³æíàðîäíî-

ãî ïàêòó ïðî ãðîìàäÿíñüê³ òà ïîë³òè÷í³ ïðàâà 1966 ðîêó çàñòîñîâóâàëèñÿ

Êîíñòèòóö³éíèì Ñóäîì Óêðà¿íè ³ â ³íøèõ ñïðàâàõ, ùî ñòîñóâàëèñÿ ïðàâ ëþ-

äèíè, ðàçîì ç äåÿêèìè ñïåö³àëüíèìè ì³æíàðîäíî-ïðàâîâèìè àêòàìè2.
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1 ×èìíèé Ð. Ïàâëî ªâãðàôîâ: ³ñòèíó íå ìîæíà âñòàíîâèòè øëÿõîì ãîëîñóâàííÿ // Çàêîí ³ á³ç-

íåñ. — 2002. — ¹ 22. — 13 ëèïíÿ. — Ñ. 4.
2 Äèâ., íàïð., Ð³øåííÿ Êîíñòèòóö³éíîãî Ñóäó Óêðà¿íè ¹ 3-ðï/2003 ó ñïðàâ³ çà êîíñòèòóö³é-

íèì ïîäàííÿì Âåðõîâíîãî Ñóäó Óêðà¿íè ùîäî â³äïîâ³äíîñò³ Êîíñòèòóö³¿ Óêðà¿íè (êîíñòèòóö³é-

íîñò³) ïîëîæåíü ÷àñòèíè òðåòüî¿ ñòàòò³ 120, ÷àñòèíè øîñòî¿ ñòàòò³ 234, ÷àñòèíè òðåòüî¿ ñòàòò³ 236

Êðèì³íàëüíî-ïðîöåñóàëüíîãî êîäåêñó Óêðà¿íè (ñïðàâà ïðî ðîçãëÿä ñóäîì îêðåìèõ ïîñòàíîâ ñë³ä-

÷îãî ³ ïðîêóðîðà); Ð³øåííÿ Êîíñòèòóö³éíîãî Ñóäó Óêðà¿íè ¹ 15-ðï/2004 ó ñïðàâ³ çà êîíñòèòó-

ö³éíèì ïîäàííÿì Âåðõîâíîãî Ñóäó Óêðà¿íè ùîäî â³äïîâ³äíîñò³ Êîíñòèòóö³¿ Óêðà¿íè (êîíñòèòó-

ö³éíîñò³) ïîëîæåíü ñòàòò³ 69 Êðèì³íàëüíîãî êîäåêñó Óêðà¿íè (ñïðàâà ïðî ïðèçíà÷åííÿ ñóäîì

á³ëüø ì’ÿêîãî ïîêàðàííÿ); Ð³øåííÿ Êîíñòèòóö³éíîãî Ñóäó Óêðà¿íè ¹ 5-ðï/2004 ó ñïðàâ³ çà êîí-

ñòèòóö³éíèì ïîäàííÿì 50 íàðîäíèõ äåïóòàò³â Óêðà¿íè ïðî îô³ö³éíå òëóìà÷åííÿ ïîëîæåíü

÷àñòèíè òðåòüî¿ ñòàòò³ 53 Êîíñòèòóö³¿ Óêðà¿íè «äåðæàâà çàáåçïå÷óº äîñòóïí³ñòü ³ áåçîïëàòí³ñòü

äîøê³ëüíî¿, ïîâíî¿ çàãàëüíî¿ ñåðåäíüî¿, ïðîôåñ³éíî-òåõí³÷íî¿, âèùî¿ îñâ³òè â äåðæàâíèõ ³ êîìó-

íàëüíèõ íàâ÷àëüíèõ çàêëàäàõ» (ñïðàâà ïðî äîñòóïí³ñòü ³ áåçîïëàòí³ñòü îñâ³òè); Ð³øåííÿ Êîíñòè-

òóö³éíîãî Ñóäó Óêðà¿íè ¹ 14-ðï/2004 ó ñïðàâ³ çà êîíñòèòóö³éíèì ïîäàííÿì 56 íàðîäíèõ äåïó-

òàò³â Óêðà¿íè ùîäî â³äïîâ³äíîñò³ Êîíñòèòóö³¿ Óêðà¿íè (êîíñòèòóö³éíîñò³) ïîëîæåííÿ àáçàöó

äðóãîãî ÷àñòèíè ïåðøî¿ ñòàòò³ 39 Çàêîíó Óêðà¿íè «Ïðî âèùó îñâ³òó» (ñïðàâà ïðî ãðàíè÷íèé â³ê

êàíäèäàòà íà ïîñàäó êåð³âíèêà âèùîãî íàâ÷àëüíîãî çàêëàäó); Ð³øåííÿ Êîíñòèòóö³éíîãî Ñóäó

Óêðà¿íè ¹ 6-ðï/2005 ó ñïðàâ³ çà êîíñòèòóö³éíèì ïîäàííÿì 60 íàðîäíèõ äåïóòàò³â Óêðà¿íè ïðî

îô³ö³éíå òëóìà÷åííÿ ïîëîæåíü ÷àñòèíè ïåðøî¿ ñòàòò³ 103 Êîíñòèòóö³¿ Óêðà¿íè â êîíòåêñò³ ïîëî-

æåíü ¿¿ ñòàòåé 5, 156 òà çà êîíñòèòóö³éíèì çâåðíåííÿì ãðîìàäÿí Ãàëàé÷óêà Âàäèìà Ñåðã³éî-

âè÷à, Ïîäãîðíî¿ Â³êòîð³¿ Âàëåíòèí³âíè, Êèñëî¿ Òåòÿíè Âîëîäèìèð³âíè ïðî îô³ö³éíå òëóìà÷åííÿ

ïîëîæåíü ÷àñòèí äðóãî¿, òðåòüî¿, ÷åòâåðòî¿ ñòàòò³ 5 Êîíñòèòóö³¿ Óêðà¿íè (ñïðàâà ïðî çä³éñíåííÿ

âëàäè íàðîäîì); Ð³øåííÿ Êîíñòèòóö³éíîãî Ñóäó Óêðà¿íè ¹ 1-ðï/2005 ó ñïðàâ³ çà êîíñòèòóö³é-

íèì ïîäàííÿì 47 íàðîäíèõ äåïóòàò³â Óêðà¿íè ùîäî â³äïîâ³äíîñò³ Êîíñòèòóö³¿ Óêðà¿íè (êîíñòè-

òóö³éíîñò³) ïîëîæåíü ÷àñòèí ïåðøî¿, äðóãî¿ ñòàòò³ 2 Çàêîíó Óêðà¿íè «Ïðî ðîçì³ð âíåñê³â íà äåÿê³

âèäè çàãàëüíîîáîâ’ÿçêîâîãî äåðæàâíîãî ñîö³àëüíîãî ñòðàõóâàííÿ» (ñïðàâà ïðî íàäàííÿ äîïîìî-

ãè ïî òèì÷àñîâ³é íåïðàöåçäàòíîñò³).



Ò³ëüêè â îêðåìèõ âèïàäêàõ Ñóä ïîñèëàºòüñÿ íà äîãîâîðè, óêëàäåí³ â ðàì-

êàõ ºâðîïåéñüêîãî ñï³âðîá³òíèöòâà. Íàïðèêëàä, ó äåÿêèõ ñâî¿õ ð³øåííÿõ

Êîíñòèòóö³éíèé Ñóä Óêðà¿íè êîíñòàòóâàâ òîòîæí³ñòü ïîëîæåíü Êîíñòèòóö³¿

Óêðà¿íè òà ðàòèô³êîâàíèõ àêò³â ç ïðàâ ëþäèíè, çîêðåìà Êîíâåö³¿ ïðî

çàõèñò ïðàâ ëþäèíè òà îñíîâîïîëîæíèõ ñâîáîä 1950 ðîêó. Ó Ð³øåíí³

¹ 2-ðï/2005 â³ä 24 áåðåçíÿ 2005 ðîêó (ñïðàâà ïðî ïîäàòêîâó çàñòàâó) Ñóä

çàçíà÷èâ, ùî ïîëîæåííÿ Êîíñòèòóö³¿ Óêðà¿íè ùîäî âëàñíîñò³ êîðåñïîíäóþ-

òüñÿ ç³ ñòàòòåþ 1 Ïðîòîêîëó ¹ 1 äî Êîíâåíö³¿ ïðî çàõèñò ïðàâ ëþäèíè òà

îñíîâîïîëîæíèõ ñâîáîä, çã³äíî ç ÿêîþ êîæíà ô³çè÷íà àáî þðèäè÷íà îñîáà

ìàº ïðàâî ìèðíî âîëîä³òè ñâî¿ì ìàéíîì. Í³õòî íå ìîæå áóòè ïîçáàâëåíèé

ñâîãî ìàéíà ³íàêøå ÿê â ³íòåðåñàõ ñóñï³ëüñòâà ³ íà óìîâàõ, ïåðåäáà÷åíèõ

çàêîíîì àáî çàãàëüíèìè ïðèíöèïàìè ì³æíàðîäíîãî ïðàâà, ùî æîäíèì ÷è-

íîì íå îáìåæóº ïðàâî äåðæàâè ââîäèòè â ä³þ òàê³ çàêîíè, ÿê³ º íåîáõ³äíè-

ìè äëÿ çä³éñíåííÿ êîíòðîëþ çà êîðèñòóâàííÿì ìàéíîì â³äïîâ³äíî äî çà-

ãàëüíèõ ³íòåðåñ³â àáî äëÿ çàáåçïå÷åííÿ ñïëàòè ïîäàòê³â ÷è ³íøèõ çáîð³â àáî

øòðàô³â.

Òàêèì ÷èíîì, Êîíñòèòóö³éíèé Ñóä Óêðà¿íè îá´ðóíòóâàâ ïîçèö³þ ñòîñîâ-

íî òîãî, ùî âñòàíîâëåííÿ ïîäàòêîâî¿ çàñòàâè ÿê ñïîñîáó çàáåçïå÷åííÿ ïî-

äàòêîâèõ çîáîâ’ÿçàíü áóëî çä³éñíåíî çàêîíîäàâöåì ó ìåæàõ Êîíñòèòóö³¿

Óêðà¿íè. Ó öüîìó âèïàäêó íåêîíñòèòóö³éíèìè áóëè âèçíàí³ ïîëîæåííÿ Çà-

êîíó Óêðà¿íè «Ïðî ïîðÿäîê ïîãàøåííÿ çîáîâ’ÿçàíü ïëàòíèê³â ïîäàòê³â ïå-

ðåä áþäæåòàìè òà äåðæàâíèìè ö³ëüîâèìè ôîíäàìè» ùîäî êîíêðåòíèõ ï³ä-

ñòàâ çàñòîñóâàííÿ ïîäàòêîâî¿ çàñòàâè òà àêòèâ³â ïëàòíèêà ïîäàòê³â, íà ÿê³

âîíà ïîøèðþâàëàñü.

Ó Ð³øåíí³ ¹ 2-ðï/2007 â³ä 12 ÷åðâíÿ 2007 ðîêó (ñïðàâà ïðî óòâîðåííÿ

ïîë³òè÷íèõ ïàðò³é) Êîíñòèòóö³éíèé Ñóä Óêðà¿íè çàçíà÷èâ, ùî Êîíâåíö³ÿ

ïðî çàõèñò ïðàâ ëþäèíè ³ îñíîâîïîëîæíèõ ñâîáîä 1950 ðîêó, ãàðàíòóþ÷è

ãðîìàäÿíàì ñâîáîäó îá’ºäíàííÿ, ì³ñòèòü ïåðåë³ê âèïàäê³â, ó ÿêèõ íàö³î-

íàëüíèì çàêîíîäàâñòâîì ìîæóòü ââîäèòèñÿ îáìåæåííÿ (ñòàòòÿ 11). Ïðàê-

òè÷íî âñ³ âîíè ïåðåäáà÷åí³ Êîíñòèòóö³ºþ Óêðà¿íè (ñòàòò³ 23, 36), ó òîìó ÷èñ-

ë³ é äîïóñòèì³ñòü âñòàíîâëåííÿ â³äïîâ³äíèì çàêîíîì îáìåæåíü ç ìåòîþ

çàõèñòó ïðàâ ³ ñâîáîä ³íøèõ îñ³á, ÿêùî òàê³ îáìåæåííÿ íåîáõ³äí³ â äåìîêðà-

òè÷íîìó ñóñï³ëüñòâ³. Êð³ì òîãî, ó ñòàòò³ 16 ö³º¿ Êîíâåíö³¿ çàçíà÷åíî, ùî ¿¿ çà-

ãàëüí³ ïðàâèëà íå ïåðåøêîäæàþòü äåðæàâàì-ó÷àñíèöÿì çàïðîâàäæóâàòè

îáìåæåííÿ ùîäî ïîë³òè÷íî¿ ä³ÿëüíîñò³ ³íîçåìö³â. Ó öüîìó æ ð³øåíí³ Ñóä ïî-

ñèëàºòüñÿ íà ñïåö³àëüíèé ì³æíàðîäíî-ïðàâîâèé àêò — «Ñèðàêóçüê³ ïðèíöè-

ïè, ùî ñòîñóþòüñÿ îáìåæåíü ³ â³äõèëåíü â³ä ïîëîæåíü Ì³æíàðîäíîãî ïàêòó

ïðî ãðîìàäÿíñüê³ ³ ïîë³òè÷í³ ïðàâà» (1984 ð.), ïðèéíÿò³ ï³äêîì³ñ³ºþ ç ïîïå-

ðåäæåííÿ äèñêðèì³íàö³¿ ³ çàõèñòó ìåíøèí Åêîíîì³÷íî¿ ³ Ñîö³àëüíî¿ Ðàäè

ÎÎÍ, ÿêèìè ðåêîìåíäîâàíî çàñòîñîâóâàòè ó ïèòàííÿõ òëóìà÷åííÿ äîïóñòè-

ìèõ îáìåæåíü ïðàâ ³ ñâîáîä ãðîìàäÿí ïðèíöèï ïðîïîðö³éíîñò³ ç ìåòîþ çà-

ïîá³ãàííÿ ââåäåííþ çàêîíàìè íå âèïðàâäàíèõ äîö³ëüí³ñòþ îáìåæåíü.

Âèõîäÿ÷è ç öüîãî, à òàêîæ ñïèðàþ÷èñü íà â³äïîâ³äíó ïðàêòèêó ªâðîïåé-

ñüêîãî ñóäó ç ïðàâ ëþäèíè, Êîíñòèòóö³éíèé Ñóä Óêðà¿íè ä³éøîâ âèñíîâêó,

ùî, óíîðìóâàâøè ïðîöåäóðó óòâîðåííÿ ïîë³òè÷íèõ ïàðò³é ³ âñòàíîâëåííÿ

ìåõàí³çì³â êîíòðîëþ çà ¿õ ä³ÿëüí³ñòþ, Çàêîí íå ñêàñóâàâ ³ íå çâóçèâ çì³ñòó,

îáñÿãó ³ ñóòíîñòi ïðàâà ãðîìàäÿí íà ñâîáîäó îá’ºäíàííÿ ó ïîë³òè÷í³ ïàðò³¿,

íå ñòâîðèâ ïåðåøêîä, ÿê³ óíåìîæëèâèëè á ðåàë³çàö³þ ïðàâà íà ñâîáîäó

îá’ºäíàííÿ áóäü-êèì ³ç ïîâíîë³òí³õ ãðîìàäÿí Óêðà¿íè, íå ïîçáàâëåíèõ ïðà-

âà ãîëîñó, íåçàëåæíî â³ä ñîö³àëüíîãî ñòàòóñó, ðåë³ã³éíèõ ïåðåêîíàíü òîùî.
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Â ³íøîìó ð³øåíí³1 Êîíñòèòóö³éíèé Ñóä Óêðà¿íè çâåðíóâ óâàãó íà çàñòî-

ñóâàííÿ ó íîðì³ Çàêîíó «Ïðî â³äíîâëåííÿ ïëàòîñïðîìîæíîñò³ áîðæíèêà àáî

âèçíàííÿ éîãî áàíêðóòîì» îáìåæåííÿ ùîäî ïîëîæåíü ì³æíàðîäíîãî àêòà:

«çàêîíîäàâöåì ó ÷àñòèí³ âîñüì³é ñòàòò³ 5 Çàêîíó îáìåæåíî ïðàâî êðåäèòî-

ð³â êîìóíàëüíèõ ï³äïðèºìñòâ íà ñïðàâåäëèâèé ñóäîâèé ðîçãëÿä, ãàðàíòî-

âàíå ñòàòòåþ 6 Êîíâåíö³¿ ïðî çàõèñò ïðàâ ëþäèíè ³ îñíîâîïîëîæíèõ ñâîáîä

1950 ðîêó. Ïóíêòîì 1 ñòàòò³ 6 ö³º¿ Êîíâåíö³¿ âðåãóëüîâàíî, çîêðåìà, ùî êî-

æåí ìàº ïðàâî íà ñïðàâåäëèâèé ³ â³äêðèòèé ðîçãëÿä éîãî ñïðàâè óïðîäîâæ

ðîçóìíîãî ñòðîêó íåçàëåæíèì ³ áåçñòîðîíí³ì ñóäîì, âñòàíîâëåíèì çàêî-

íîì, ÿêèé âèð³øèòü ñï³ð ùîäî éîãî ïðàâ òà îáîâ’ÿçê³â öèâ³ëüíîãî õàðàêòå-

ðó». Ïðîòå öå íå ñóïåðå÷èòü çàãàëüíîïðèéíÿòîìó òëóìà÷åííþ çàçíà÷åíî¿

ñòàòò³ Êîíâåíö³¿: ó íèçö³ ð³øåíü ªâðîïåéñüêîãî ñóäó ç ïðàâ ëþäèíè, þðèñ-

äèêö³þ ÿêîãî â óñ³õ ïèòàííÿõ ñòîñîâíî òëóìà÷åííÿ ³ çàñòîñóâàííÿ Êîíâåí-

ö³¿ âèçíàíî Óêðà¿íîþ, çàêð³ïëåíî, ùî ïðàâî íà ñïðàâåäëèâèé ñóäîâèé ðîç-

ãëÿä ìîæå áóòè îáìåæåíå äåðæàâîþ, ÿêùî öå îáìåæåííÿ íå çàâäàº øêîäè

ñàì³é ñóò³ ïðàâà.

Ñë³ä çãàäàòè ³ Ð³øåííÿ ¹ 6-ðï/2007 â³ä 9 ëèïíÿ 2007 ðîêó ó ñïðàâ³ ïðî

ñîö³àëüí³ ãàðàíò³¿ ãðîìàäÿí, ÿêå âèêëèêàëî çíà÷íèé ðåçîíàíñ ãðîìàäñüêî¿

äóìêè2 ³ äå ì³ñòèòüñÿ ïîñèëàííÿ íà ªâðîïåéñüêó ñîö³àëüíó õàðò³þ (ïåðåãëÿ-

íóòó) 1996 ðîêó, Êîíâåíö³þ ïðî çàõèñò ïðàâ ëþäèíè ³ îñíîâîïîëîæíèõ ñâî-

áîä 1950 ðîêó òà ð³øåííÿ ªâðîïåéñüêîãî ñóäó ç ïðàâ ëþäèíè. Êîíñòèòóö³é-

íèé Ñóä, çîêðåìà, çâåðíóâ óâàãó íà òå, ùî çã³äíî ç³ ñòàòòåþ 12 ªâðîïåéñüêî¿

ñîö³àëüíî¿ õàðò³¿ (ïåðåãëÿíóòî¿) 1996 ðîêó äåðæàâà çîáîâ’ÿçàíà ï³äòðèìóâà-

òè ôóíêö³îíóâàííÿ ñèñòåìè ñîö³àëüíîãî çàáåçïå÷åííÿ, ¿¿ çàäîâ³ëüíèé ð³-

âåíü, äîêëàäàòè çóñèëü äëÿ ¿¿ ïîñòóïîâîãî ïîñèëåííÿ òîùî. Öå ñòàëî îäí³ºþ

ç ï³äñòàâ äëÿ âèñíîâêó, ùî çóïèíåííÿ çàêîíîì ïðî äåðæàâíèé áþäæåò

Óêðà¿íè ä³¿ ³íøèõ çàêîí³â Óêðà¿íè ùîäî íàäàííÿ ï³ëüã, êîìïåíñàö³é ³ ãà-

ðàíò³é, âíåñåííÿ çì³í äî ³íøèõ çàêîí³â Óêðà¿íè, âñòàíîâëåííÿ ³íøîãî (äî-

äàòêîâîãî) ïðàâîâîãî ðåãóëþâàííÿ â³äíîñèí, í³æ ïåðåäáà÷åíî çàêîíîäàâ-

ñòâîì, íå â³äïîâ³äàº ñòàòòÿì 1, 3, ÷àñòèí³ äðóã³é ñòàòò³ 6, ÷àñòèí³ äðóã³é

ñòàòò³ 8, ÷àñòèí³ äðóã³é ñòàòò³ 19, ñòàòòÿì 21, 22, ïóíêòó 1 ÷àñòèíè äðóãî¿

ñòàòò³ 92, ÷àñòèíàì ïåðø³é, äðóã³é, òðåò³é ñòàòò³ 95 Êîíñòèòóö³¿ Óêðà¿íè.

Êð³ì òîãî, ó íèçö³ ð³øåíü Êîíñòèòóö³éíèé Ñóä Óêðà¿íè âðàõîâóâàâ âè-

ðîáëåí³ ºâðîïåéñüêèì ñï³âòîâàðèñòâîì çàñàäè ñòàòóñó ñóää³â òà ¿õ íåçà-

ëåæíîñò³. Òàê, ó Ð³øåíí³ ¹ 19-ðï/2004 â³ä 1 ãðóäíÿ 2004 ðîêó (ñïðàâà ïðî

íåçàëåæí³ñòü ñóää³â ÿê ñêëàäîâó ¿õíüîãî ñòàòóñó), îá´ðóíòîâóþ÷è ïîçèö³þ,

çà ÿêîþ íåçàëåæí³ñòü ñóää³â º íåâ³ä’ºìíîþ ñêëàäîâîþ ¿õíüîãî ñòàòóñó, êîí-

ñòèòóö³éíèì ïðèíöèïîì îðãàí³çàö³¿ òà ôóíêö³îíóâàííÿ ñóä³â ³ ïðîôåñ³éíî¿

ä³ÿëüíîñò³ ñóää³â, Ñóä çâåðíóâ óâàãó, ùî çàçíà÷åíèé ï³äõ³ä ùîäî çàáåçïå-

÷åííÿ íåçàëåæíîñò³ ñóää³â çàêð³ïëåíî ó Êîíâåíö³¿ ïðî çàõèñò ïðàâ ëþäèíè

òà îñíîâîïîëîæíèõ ñâîáîä 1950 ðîêó, ªâðîïåéñüê³é õàðò³¿ ïðî çàêîí «Ïðî

ñòàòóñ ñóää³â» â³ä 10 ëèïíÿ 1998 ðîêó, Ðåêîìåíäàö³¿ ¹ (94) 12 Êîì³òåòó
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1 Ð³øåííÿ Êîíñòèòóö³éíîãî Ñóäó Óêðà¿íè ¹ 5-ðï/2007 â³ä 20 ÷åðâíÿ 2007 ðîêó ó ñïðàâ³ çà

êîíñòèòóö³éíèì çâåðíåííÿì â³äêðèòîãî àêö³îíåðíîãî òîâàðèñòâà «Ê³ðîâîãðàäîáëåíåðãî» ïðî

îô³ö³éíå òëóìà÷åííÿ ïîëîæåíü ÷àñòèíè âîñüìî¿ ñòàòò³ 5 Çàêîíó Óêðà¿íè «Ïðî â³äíîâëåííÿ ïëàòî-

ñïðîìîæíîñò³ áîðæíèêà àáî âèçíàííÿ éîãî áàíêðóòîì» (ñïðàâà ùîäî êðåäèòîð³â ï³äïðèºìñòâ

êîìóíàëüíî¿ ôîðìè âëàñíîñò³).
2 Äèâ.: Çàÿâà Óðÿäó Óêðà¿íè ç ïðèâîäó ð³øåííÿ Êîíñòèòóö³éíîãî Ñóäó Óêðà¿íè â³ä 9 ëèïíÿ

2007 ðîêó // Óðÿäîâèé êóð’ºð. — 2007. — 20 ëèïíÿ. — Ñ. 5; Äåðæáþäæåò — îáëè÷÷ÿì äî ëþäåé!

ÊÑ çàáîðîíèâ óðÿäó îáìåæóâàòè ïðàâà ãðîìàäÿí // Çàêîí ³ á³çíåñ. — ¹ 28. — 11—20 ëèïíÿ

2007. — Ñ. 8; Ñêîðîõîä Î. «Ñîö³àëüíå» ð³øåííÿ ÊÑÓ: âèêîíàòè íå ìîæíà ñêàñóâàòè // Þðèäè÷íà

ãàçåòà. — 2007. — ¹ 29—30. — 26 ëèïíÿ 2007. — Ñ. 6.



Ì³í³ñòð³â Ðàäè ªâðîïè «Íåçàëåæí³ñòü, ä³ºâ³ñòü òà ðîëü ñóää³â» â³ä 13 æîâòíÿ
1994 ðîêó òà ³íøèõ. Öåé ï³äõ³ä òàêîæ ï³äòâåðäæóºòüñÿ ïðàêòèêîþ ªâðî-
ïåéñüêîãî ñóäó ç ïðàâ ëþäèíè.

Ó Ð³øåíí³ ¹ 4-ðï/2007 â³ä 18 ÷åðâíÿ 2007 ðîêó (ñïðàâà ïðî ãàðàíò³¿
íåçàëåæíîñò³ ñóää³â) Êîíñòèòóö³éíèé Ñóä Óêðà¿íè çàçíà÷èâ, ùî, çàëèøèâ-
øè íåçì³ííèì çì³ñò ïðàâà íà ïåíñ³þ òà ùîì³ñÿ÷íå äîâ³÷íå ãðîøîâå óòðè-
ìàííÿ ñóää³â, Çàêîí «Ïðî Äåðæàâíèé áþäæåò Óêðà¿íè íà 2007 ð³ê» çâóçèâ
îáñÿã öüîãî ïðàâà, âñòàíîâèâøè ãðàíè÷íó ìåæó äëÿ òàêèõ âèïëàò ñóääÿì, ³
âîäíî÷àñ çíèçèâ äîñÿãíóòèé ð³âåíü ãàðàíò³é íåçàëåæíîñò³ ïðàöþþ÷èõ ñóä-
ä³â1. Äîâîäÿ÷è íåîá´ðóíòîâàí³ñòü ³ íåêîíñòèòóö³éí³ñòü òàêîãî çâóæåííÿ
îáñÿãó ïðàâà, Ñóä çàçíà÷èâ, ùî ïîëîæåííÿ ªâðîïåéñüêî¿ õàðò³¿ ïðî çàêîí
«Ïðî ñòàòóñ ñóää³â» ïåðåäáà÷àº, ùî ñóää³, ÿê³ äîñÿãëè âñòàíîâëåíîãî çàêî-
íîì â³êó äëÿ âèõîäó íà ïåíñ³þ ç ïîñàäè ñóää³ òà ÿê³ âèêîíóâàëè ïðîôåñ³éí³
îáîâ’ÿçêè ñóää³ ïðîòÿãîì âèçíà÷åíîãî ñòðîêó, ïîâèíí³ îòðèìóâàòè âèïëàòè
ï³ñëÿ âèõîäó íà ïåíñ³þ, ð³âåíü ÿêèõ ìàº áóòè ÿêîìîãà áëèæ÷èì äî ð³âíÿ ¿õ
îñòàííüî¿ çàðîá³òíî¿ ïëàòè íà ïîñàä³ ñóää³ (ïóíêò 6.4).

Êîíñòèòóö³éíèé Ñóä Óêðà¿íè, îá´ðóíòîâóþ÷è ñâî¿ ïðàâîâ³ ïîçèö³¿, ïîñè-
ëàºòüñÿ òàêîæ ³ íà ïðàêòèêó ªâðîïåéñüêîãî ñóäó ç ïðàâ ëþäèíè. Â³äïîâ³äí³
ïîñèëàííÿ ì³ñòÿòüñÿ â ð³øåííÿõ ¹ 13-ðï/2001 â³ä 10 æîâòíÿ 2001 ðîêó
(ñïðàâà ïðî çàîùàäæåííÿ ãðîìàäÿí), ¹ 8-ðï/2003 â³ä 10 êâ³òíÿ 2003 ðîêó
(ñïðàâà ïðî ïîøèðåííÿ â³äîìîñòåé), ¹ 5-ðï/2007 â³ä 20 ÷åðâíÿ 2007 ðîêó
(ñïðàâà ùîäî êðåäèòîð³â ï³äïðèºìñòâ êîìóíàëüíî¿ ôîðìè âëàñíîñò³),
¹ 2-ðï/2007 â³ä 12 ÷åðâíÿ 2007 ðîêó (ñïðàâà ïðî óòâîðåííÿ ïîë³òè÷íèõ
ïàðò³é).

Ó ö³ëîìó çàñòîñóâàííÿ Êîíñòèòóö³éíèì Ñóäîì Óêðà¿íè ïîëîæåíü ì³æíà-
ðîäíèõ àêò³â, ó òîìó ÷èñë³ é àêò³â ºâðîïåéñüêî¿ ñï³ëüíîòè, ïîçèòèâíî ïîçíà-
÷àºòüñÿ íà êîíñòèòóö³îíàë³çàö³¿ çîâí³øí³õ â³äíîñèí Óêðà¿íè, à ñàìå:

1) ñïðèÿº îá´ðóíòîâàíîñò³ ïðàâîâèõ ïîçèö³é Ñóäó ïðè âèð³øåíí³ ñïðàâ
çà â³äïîâ³äíèìè êîíñòèòóö³éíèìè ïîäàííÿìè;

2) ñâ³ä÷èòü ïðî îð³ºíòîâàí³ñòü Êîíñòèòóö³éíîãî Ñóäó Óêðà¿íè íå ëèøå íà
âíóòð³øíº ïðàâî é äîêòðèíó, à é íà ì³æíàðîäíå, à òàêîæ ïðî ñïðèéíÿòòÿ
íèì ïðàâîâîãî äîñâ³äó ñâ³òîâî¿ ñï³ëüíîòè, ùî ìàº îñîáëèâå çíà÷åííÿ â êîí-
òåêñò³ ºâðî³íòåãðàö³¿ Óêðà¿íè; ï³äòâåðäæóº ñòàòóñ íàøî¿ äåðæàâè ÿê ð³âíî-
ïðàâíîãî ÷ëåíà ñâ³òîâî¿ òà ºâðîïåéñüêî¿ ñï³ëüíîòè;

3) çàñâ³ä÷óº âèêîíàííÿ Óêðà¿íîþ ñâî¿õ ì³æíàðîäíèõ çîáîâ’ÿçàíü, ó òîìó
÷èñë³ é ïåðåä ªÑ.

Ïðîòå àíàë³ç ïðàêòèêè Êîíñòèòóö³éíîãî Ñóäó Óêðà¿íè äîçâîëÿº ä³éòè âè-
ñíîâêó ³ ïðî íåäîñòàòíº àêöåíòóâàííÿ éîãî óâàãè íà ïîëîæåííÿõ ºâðîïåé-
ñüêèõ àêò³â, çîêðåìà ç ïðàâ ëþäèíè. Ç îãëÿäó íà ºâðî³íòåãðàö³éíèé êóðñ
çîâí³øíüî¿ ïîë³òèêè Óêðà¿íè (ÿêèé, äî ðå÷³, áóëî çàïî÷àòêîâàíî ùå ç íàáóò-
òÿì ÷èííîñò³ Óãîäîþ ïðî ïàðòíåðñòâî ³ ñï³âðîá³òíèöòâî ì³æ Óêðà¿íîþ òà
ªâðîïåéñüêèìè Ñï³âòîâàðèñòâàìè 1998 ðîêó) ºâðîïåéñüê³ äîãîâîðè ìàëè á
çàñòîñîâóâàòèñÿ Ñóäîì ÷àñò³øå.

Êð³ì òîãî, î÷åâèäíîþ º íåðîçâèíóò³ñòü ïðàêòèêè Êîíñòèòóö³éíîãî Ñóäó
Óêðà¿íè ùîäî ïåðåâ³ðêè êîíñòèòóö³éíîñò³ ì³æíàðîäíèõ äîãîâîð³â, ùî çó-
ìîâëåíî îáìåæåíèì êîëîì ñóá’ºêò³â ïðàâà íà êîíñòèòóö³éíå ïîäàííÿ ç öèõ
ïèòàíü òà íå äîñèòü àêòèâíèì âèêîðèñòàííÿì öèìè ñóá’ºêòàìè ñâîãî ïðà-
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âà. Ïðîòå áåç ïåðåâ³ðêè íà â³äïîâ³äí³ñòü Êîíñòèòóö³¿ Óêðà¿íè ì³æíàðîäíèõ
äîãîâîð³â, îñîáëèâî òèõ, ùî âíîñÿòüñÿ äî Âåðõîâíî¿ Ðàäè Óêðà¿íè äëÿ íà-
äàííÿ çãîäè íà ¿õ îáîâ’ÿçêîâ³ñòü, éìîâ³ðíèì º ñòâîðåííÿ ñóïåðå÷ëèâîãî äî-
ãîâ³ðíîãî ïðàâà.

Íàäàþ÷è çãîäó íà îáîâ’ÿçêîâ³ñòü ì³æíàðîäíîãî äîãîâîðó, Âåðõîâíà Ðàäà
íå çàâæäè ìîæå îá’ºêòèâíî îö³íèòè ðèçèêè é íåáåçïåêè ðîçá³æíîñòåé ì³æ
éîãî ïîëîæåííÿìè ³ ïîëîæåííÿìè Êîíñòèòóö³¿. Çãàäàéìî õî÷à á ªâðîïåé-
ñüêó õàðò³þ ì³ñöåâîãî ñàìîâðÿäóâàííÿ, ðàòèô³êîâàíó Óêðà¿íîþ â ëèïí³
1997 ðîêó áåç æîäíèõ çàñòåðåæåíü. ßê çàçíà÷àþòü íàóêîâö³, ì³æ ö³ºþ Õàð-
ò³ºþ òà Êîíñòèòóö³ºþ Óêðà¿íè º ïåâí³ íåâ³äïîâ³äíîñò³ ÿê òåêñòîâîãî, òàê ³
êîíöåïòóàëüíîãî õàðàêòåðó. Öå ïðèçâîäèòü äî íåçàñòîñóâàííÿ òà íåäîòðè-
ìàííÿ ïîëîæåíü Õàðò³¿ ³, ÿê íàñë³äîê, äî íåäîñòàòíüîãî ðîçâèòêó ì³ñöåâîãî
ñàìîâðÿäóâàííÿ òà ïîñò³éíî¿ êðèòèêè çà öå Óêðà¿íè ç áîêó ªÑ. Òîìó ñëóø-
íîþ º äóìêà ïðî íåîáõ³äí³ñòü âíåñåííÿ â³äïîâ³äíèõ çì³í òà äîïîâíåíü äî
Êîíñòèòóö³¿1. Òàêîæ ââàæàºìî çà äîö³ëüíå çàêð³ïèòè íà çàêîíîäàâ÷îìó ð³â-
í³ îáîâ’ÿçêîâå çâåðíåííÿ, íàïðèêëàä, Ïðåçèäåíòà, äî Êîíñòèòóö³éíîãî Ñóäó
Óêðà¿íè ùîäî ïåðåâ³ðêè êîíñòèòóö³éíîñò³ ïîëîæåíü óñ³õ ì³æíàðîäíèõ äî-
ãîâîð³â ïåðåä ¿õ ðàòèô³êàö³ºþ ïàðëàìåíòîì.

Ïðàêòèêà Êîíñòèòóö³éíîãî Ñóäó Óêðà¿íè ç ïèòàíü êîíñòèòóö³îíàë³çàö³¿
çîâí³øí³õ â³äíîñèí Óêðà¿íè â êîíòåêñò³ ¿¿ ºâðî³íòåãðàö³¿ ìàº ïðèíöèïîâå
çíà÷åííÿ äëÿ ôîðìóâàííÿ íîâèõ â³äíîñèí ì³æ ñó÷àñíîþ Óêðà¿íîþ òà ªÑ. Öÿ
ïðàêòèêà ùå íå äîñÿãëà ïîòð³áíîãî ð³âíÿ ðåàë³çàö³¿ Ñóäîì ñâî¿õ ïîâíîâàæåíü
ó ñôåð³ ì³æíàðîäíèõ äîãîâîð³â, àëå âîíà îð³ºíòóº ñóäîâ³ òà ³íø³ äåðæàâí³ îð-
ãàíè íà â³äïîâ³äí³ êðîêè â öüîìó íàïðÿì³.
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ÀÍÀË²Ç ÐÅÃÓËßÒÈÂÍÎ¯ ÔÓÍÊÖ²¯

Â ÇÀÃÀËÜÍ²É ÑÈÑÒÅÌ²

ÔÓÍÊÖ²É ÊÎÍÑÒÈÒÓÖ²¯

Î. Ñêðèïíþê,

äîêòîð þðèäè÷íèõ íàóê, ïðîôåñîð,

àêàäåì³ê ÀÏðÍ Óêðà¿íè

Àíàë³ç ïðîöåñ³â äåìîêðàòèçàö³¿, îñìèñëåííÿ ñïåöèô³êè ðîçâèòêó ïðàâî-
âî¿ òà ñîö³àëüíî¿ äåðæàâíîñò³ ïåðåäáà÷àº äîñë³äæåííÿ ñòàíîâëåííÿ êîíñòè-
òóö³îíàë³çìó â Óêðà¿í³ (ÿê «ïðàêòèêè êîíñòèòóö³éíîãî áóä³âíèöòâà, ðåàë³çà-
ö³¿ êîíñòèòóö³¿, ¿¿ îõîðîíè òà ³ñíóþ÷îãî êîíñòèòóö³éíîãî ëàäó»)1, âèñâ³òëåí-
íÿ ðîë³ òà çíà÷åííÿ Êîíñòèòóö³¿ Óêðà¿íè. Àäæå ñüîãîäí³ Êîíñòèòóö³ÿ ñïðèé-
ìàºòüñÿ íå ÿê îäèí ç þðèäè÷íèõ ôàêò³â ïðàâîâî¿ ³ñòîð³¿ Óêðà¿íè, ùî â³äáóâ-
ñÿ ïîíàä äåñÿòü ðîê³â òîìó, à ÿê äæåðåëî æèâîãî ïðàâà. Âîíà âèêîíóº ðÿä
âàæëèâèõ ôóíêö³é, áåç ÿêèõ ïðèíöèïîâî íåìîæëèâèé äåìîêðàòè÷íèé ðîç-
âèòîê óêðà¿íñüêî¿ äåðæàâíîñò³. Î÷åâèäíî, ùî óñâ³äîìëåííÿ çíà÷óùîñò³
Êîíñòèòóö³¿ áåçïîñåðåäíüî ïîâ’ÿçàíå ç âèçíà÷åííÿì ¿¿ ôóíêö³é òà ¿õ õàðàê-
òåðèñòèêîþ. Òîìó àíàë³ç ñèñòåìè ôóíêö³é Êîíñòèòóö³¿ â ö³ëîìó òà ¿¿ îêðå-
ìèõ ôóíêö³é º àêòóàëüíèì çàâäàííÿì ñó÷àñíî¿ ïðàâîâî¿ íàóêè, íàñàìïåðåä
êîíñòèòóö³éíîãî ïðàâà.

Çàãàëîì òåìà ùîäî ôóíêö³é Êîíñòèòóö³¿ º íàäçâè÷àéíî øèðîêîþ, îñê³ëü-
êè ñòîñóºòüñÿ íå ëèøå äîñë³äæåííÿ ñàìî¿ Êîíñòèòóö³¿ òà ¿¿ ðîë³ â æèòò³ ñó-
ñï³ëüñòâà é äåðæàâè, à é äîñèòü ñêëàäíî¿ ïðîáëåìàòèêè ôóíêö³îíóâàííÿ
ïðàâà â ñîö³àëüíîìó ñåðåäîâèù³, ðåàë³çàö³¿ äåðæàâîþ ñâî¿õ îñíîâíèõ çàâ-
äàíü â óìîâàõ âåðõîâåíñòâà ïðàâà òà çàêîííîñò³ òîùî. Ç îãëÿäó íà öå çâåð-
íåìîñÿ ëèøå äî îäí³º¿ ç ãðóï ôóíêö³é, âëàñòèâèõ áóäü-ÿê³é êîíñòèòóö³¿, à
ñàìå äî ðåãóëÿòèâíèõ. Ðîçãëÿíåìî, çîêðåìà, ¿õ ñïåöèô³êó òà ñïîñîáè çàáåç-
ïå÷åííÿ â ñó÷àñí³é êîíñòèòóö³éí³é ïðàêòèö³ Óêðà¿íè.

Ïîä³áíå óòî÷íåííÿ ìàº ïåâí³ òåîðåòè÷í³ òà ïðàêòè÷í³ ï³äñòàâè. Ïðîáëåìà
çàáåçïå÷åííÿ ðåãóëÿòèâíî¿ ôóíêö³¿ Êîíñòèòóö³¿ áàãàòî â ÷îìó ïîâ’ÿçàíà ç êî-
ëîì äîñèòü ñêëàäíèõ ïèòàíü ùîäî âèçíà÷åííÿ ðåàëüíîãî âïëèâó Êîíñòèòóö³¿
íà ðîçâèòîê ïðàâîâ³äíîñèí ó ñóñï³ëüñòâ³, ç’ÿñóâàííÿ ¿¿ ì³ñöÿ â ñèñòåì³ íîð-
ìàòèâíî-ïðàâîâèõ àêò³â, à òàêîæ òîãî, íàñê³ëüêè Êîíñòèòóö³ÿ ÿê ôîðìàëü-
íî-þðèäè÷íèé àêò â³äïîâ³äàº â³äíîñèíàì, ùî âæå ñôîðìóâàëèñÿ òà ÿê³ ò³ëü-
êè ôîðìóþòüñÿ â ñóñï³ëüñòâ³. Àäæå íå ñåêðåò, ùî ôàêòè÷íî ç äíÿ ïðèéíÿòòÿ
Êîíñòèòóö³¿ Óêðà¿íè â 1996 ðîö³ áàãàòî ïðîâ³äíèõ â³ò÷èçíÿíèõ þðèñò³â,
óíèêàþ÷è âïëèâó çàãàëüíî¿ «êîíñòèòóö³éíî¿ åéôîð³¿», íàãîëîøóâàëè íà òî-
ìó, ùî ïðèéíÿòòÿ öüîãî äîêóìåíòà º ëèøå îäíèì ç ïåðøèõ êðîê³â, òîä³ ÿê
ñïðàâæíÿ ïðîáëåìà ïîëÿãàº â çàáåçïå÷åíí³ âèêîíàííÿ íîðì, ïðèíöèï³â ³
ïîëîæåíü, âñòàíîâëåíèõ íåþ, òîáòî ó ñòâîðåíí³ óìîâ äëÿ ðåàë³çàö³¿ îñíîâ-
íèõ ôóíêö³é Êîíñòèòóö³¿, íàñàìïåðåä ðåãóëÿòèâíî¿. Ç îãëÿäó íà öå ñë³ä çðî-
áèòè äåê³ëüêà óòî÷íåíü çàãàëüíîòåîðåòè÷íîãî òà ìåòîäîëîã³÷íîãî õàðàêòåðó:
ïî-ïåðøå, ùîäî ì³ñöÿ ðåãóëÿòèâíî¿ ôóíêö³¿ â çàãàëüí³é ñèñòåì³ ôóíêö³é
Êîíñòèòóö³¿, ïî-äðóãå, ùîäî çì³ñòó ö³º¿ ôóíêö³¿.
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Òðàäèö³éíî ðåãóëÿòèâíó ôóíêö³þ â³äíîñÿòü äî çàãàëüíî¿ ãðóïè þðèäè÷-
íèõ ôóíêö³é Êîíñòèòóö³¿, êîëè âîíà òëóìà÷èòüñÿ â êîíòåêñò³ ðåàë³çàö³¿
óñòàíîâ÷î¿ òà ïðàâîîõîðîííî¿ ôóíêö³é. Ö³ òðè ôóíêö³¿ ñòàíîâëÿòü ñâîºð³ä-
íèé òðèêóòíèê, ùî º îñíîâîþ ðîçáóäîâè ñèñòåìè þðèäè÷íèõ ôóíêö³é
Êîíñòèòóö³¿. Ó ìåæàõ ðåãóëÿòèâíî¿ ôóíêö³¿, â³äïîâ³äíî äî õàðàêòåðó çàâ-
äàíü, ùî íåþ çàáåçïå÷óþòüñÿ, âèä³ëÿþòü äâà ñêëàäîâèõ åëåìåíòè: äèíàì³÷-
íèé òà ñòàòè÷íèé, àáî äèíàì³÷íó ³ ñòàòè÷íó ðåãóëÿòèâí³ ôóíêö³¿. Íå ñòàâëÿ-
÷è ï³ä ñóìí³â ïðàâîì³ðí³ñòü òà åôåêòèâí³ñòü òàêîãî ñïîñîáó âèçíà÷åííÿ
ðåãóëÿòèâíî¿ ôóíêö³¿ Êîíñòèòóö³¿, õîò³ëîñÿ á çâåðíóòè óâàãó íà îäèí âàæëè-
âèé ìîìåíò.

Ñïðàâà â òîìó, ùî ñåðåä óñ³õ þðèäè÷íèõ ôóíêö³é ðåãóëÿòèâíà ôóíêö³ÿ º
ñàìå òèì åëåìåíòîì, ÿêèé äîçâîëÿº çàáåçïå÷óâàòè âñ³ ³íø³ ôóíêö³¿. Íåäà-
ðåìíî ðåãóëÿòèâíó ôóíêö³þ äîñèòü ÷àñòî îïèñóþòü ÿê «ãîëîâíó», àáî æ
«âèçíà÷àëüíó»1. Ïåâíîþ ì³ðîþ ìîæíà ïîãîäèòèñü ç äóìêîþ òèõ àâòîð³â, ÿê³
ââàæàþòü, ùî óñòàíîâ÷à ôóíêö³ÿ ïîëÿãàº âèêëþ÷íî â òîìó, ùî çàêð³ïëþº
íàéâàæëèâ³ø³ ïîë³òè÷í³ òà ñîö³àëüíî-åêîíîì³÷í³ ³íñòèòóòè äåðæàâè ³ ñó-
ñï³ëüñòâà. Ðàçîì ç òèì, ïîä³áíå òëóìà÷åííÿ óñòàíîâ÷î¿ ôóíêö³¿ º äåùî çâó-
æåíèì, îñê³ëüêè âèõîäÿ÷è ç íüîãî ìè ôàêòè÷íî âèçíà÷àºìî óñòàíîâ÷ó
ôóíêö³þ ÿê ðàçîâèé þðèäè÷íèé àêò, ÿêèé, çàô³êñóâàâøè ïåâíèé òèï ñó-
ñï³ëüíèõ â³äíîñèí, ââàæàºòüñÿ òàêèì, ùî âèêîíàâ ñâîº çàâäàííÿ.

Ïîøèðåíà äóìêà, ùî Êîíñòèòóö³ÿ, çàêð³ïèâøè ïîëîæåííÿ ïðî äåìîêðà-
òè÷íó, ïðàâîâó, ñîö³àëüíó äåðæàâó, âñòàíîâèâøè ¿¿ îñíîâí³ ³íñòèòóòè (Âåð-
õîâíà Ðàäà Óêðà¿íè, Êàá³íåò Ì³í³ñòð³â Óêðà¿íè, Êîíñòèòóö³éíèé Ñóä Óêðà-
¿íè, Óïîâíîâàæåíèé Âåðõîâíî¿ Ðàäè Óêðà¿íè ç ïðàâ ëþäèíè, Âèùà ðàäà
þñòèö³¿, ïðîêóðàòóðà òîùî), çàô³êñóâàâøè ïåâí³ ïðèíöèïè (âåðõîâåíñòâî
Êîíñòèòóö³¿, ïðÿìà ä³ÿ êîíñòèòóö³éíèõ íîðì, çàêîíí³ñòü òîùî), òèì ñàìèì
îñòàòî÷íî ðåàë³çóâàëà ñâîþ óñòàíîâ÷ó ôóíêö³þ. Àëå òàêå ðîçóì³ííÿ óñòàíî-
â÷î¿ ôóíêö³¿ º íåïîâíèì, îñê³ëüêè ¿¿ ìåòà — íå ëèøå âñòàíîâëåííÿ ïåâíèõ
³íñòèòóò³â òà ïðèíöèï³â, à é ï³äòðèìàííÿ òàêîãî ñòàíó, çà ÿêîãî âîíè ä³þòü
ó âñòàíîâëåíîìó Êîíñòèòóö³ºþ ïîðÿäêó.

Ïåâíîþ ì³ðîþ öåé àñïåêò ðåàë³çàö³¿ óñòàíîâ÷î¿ ôóíêö³¿ ìîæíà îêðåñëèòè
ÿê ãàðàíòóâàííÿ ñòàá³ëüíîñò³ ïðèïèñ³â, êîòð³ ô³êñóþòüñÿ â óñòàíîâ÷èõ êîí-
ñòèòóö³éíèõ íîðìàõ. ßêùî òàê, òî âèíèêàº çàïèòàííÿ, â ÿêèé ñïîñ³á óñòà-
íîâ÷à ôóíêö³ÿ ìîæå ðåàë³çîâóâàòèñü ï³ñëÿ òîãî, ÿê âæå çàô³êñóâàëà òà âè-
çíà÷èëà ïåâí³ ³íñòèòóòè òà êîíñòèòóö³éí³ ïðèíöèïè? Â³äïîâ³äü îäíîçíà÷-
íà — ÷åðåç ðåãóëÿòèâíó ôóíêö³þ. Òîáòî áóäü-ÿêà êîíñòèòóö³ÿ ì³ñòèòü ñïå-
öèô³÷í³ íîðìè òà ìåõàí³çìè, ùî äîçâîëÿþòü ðåãóëþâàòè ôóíêö³îíóâàííÿ
òèõ ÷è ³íøèõ ³íñòèòóò³â ³ â ðàç³ ¿õ äåôîðìàö³¿ ë³êâ³äîâóâàòè â³äïîâ³äí³ âà-
äè ³íñòèòóö³éíî-ïðàâîâî¿ ñòðóêòóðè. ²íøèìè ñëîâàìè, ÿêùî ïåâíèé îðãàí
äåðæàâíî¿ âëàäè ä³ÿòèìå çà ìåæàìè âñòàíîâëåíèõ Êîíñòèòóö³ºþ ïîâíîâà-
æåíü ³ òèì ñàìèì ïîðóøóâàòèìå âñòàíîâëåí³ íåþ ïðèíöèïè îðãàí³çàö³¿
äåðæàâíî¿ âëàäè, òî âêëþ÷àþòüñÿ êîíñòèòóö³éí³ ìåõàí³çìè ðåãóëþâàííÿ,
ÿê³ äîçâîëÿþòü ïðèâåñòè êîíñòèòóö³éíî âñòàíîâëåíó ñòðóêòóðó äåðæàâíî¿
âëàäè ó íàëåæíèé ñòàí. Ìîæíà ñêàçàòè, ùî óñòàíîâ÷à ôóíêö³ÿ ðåàë³çóºòü-
ñÿ ÷åðåç çàñòîñóâàííÿ ðåãóëÿòèâíèõ ìåõàí³çì³â, âëàñòèâèõ ðåãóëÿòèâí³é
ôóíêö³¿.

Öå ñàìå ñòîñóºòüñÿ é ïðàâîîõîðîííî¿ ôóíêö³¿. Âîíà, ÿê ³ óñòàíîâ÷à, ìàº
íà ìåò³ íå ïðîñòî çàô³êñóâàòè ïåâí³ ïðàâîîõîðîíí³ ìåõàí³çìè, à é çàáåçïå-
÷èòè âèêîíàííÿ òà ðåàë³çàö³þ íîðì ïðàâà. Ó öüîìó àñïåêò³ ðåàë³çàö³ÿ ïðà-
âîîõîðîííî¿ ôóíêö³¿ çä³éñíþºòüñÿ çà äîïîìîãîþ ðåãóëÿòèâíèõ ìåõàí³çì³â ³
÷åðåç ðåãóëÿòèâíó ôóíêö³þ.
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Ïîä³áíå ñïåöèô³÷íå ñòàíîâèùå ðåãóëÿòèâíî¿ ôóíêö³¿ â ñèñòåì³ þðèäè÷-
íèõ ôóíêö³é Êîíñòèòóö³¿ ïîÿñíþºòüñÿ, íà íàøó äóìêó, òèì, ùî öÿ ôóíêö³ÿ
íåñå áåçïîñåðåäíº íàâàíòàæåííÿ çàãàëüíîðåãóëÿòèâíèõ âëàñòèâîñòåé ïðà-
âà ÿê òàêîãî. Òîáòî íåçàëåæíî â³ä òîãî, ÿê ³ â ÿêèé ñïîñ³á âèçíà÷àòèìåìî
ôåíîìåí ïðàâà, ìè çàâæäè âêëàäàòèìåìî ó öå âèçíà÷åííÿ ïåâíèé ðåãóëÿ-
òèâíèé ìîìåíò. ²íøèìè ñëîâàìè, çà ïðàâîì çàâæäè çáåð³ãàòèìóòüñÿ âëàñ-
òèâîñò³ ðåãóëþâàííÿ ñóñï³ëüíèõ â³äíîñèí, àáî, ÿê çàçíà÷àº Î. Ñêàêóí, öå
«ôóíêö³ÿ âïîðÿäêóâàííÿ ñóñï³ëüíèõ â³äíîñèí, âèçíà÷åííÿ ë³í³¿ ïîâåä³íêè
ñóá’ºêò³â øëÿõîì çàêð³ïëåííÿ ¿õ ïðàâ òà îáîâ’ÿçê³â»1.

Ðîçáóäîâóþ÷è ñèñòåìó ôóíêö³é ïðàâà òà Êîíñòèòóö³¿, ñë³ä óñâ³äîìëþâà-
òè, ùî âîíè ìàþòü ïåâíó çàãàëüíó, óí³âåðñàëüíó ìåòó — çàáåçïå÷èòè ðåãó-
ëþâàííÿ ðîçâèòêó ñóñï³ëüíèõ â³äíîñèí â³äïîâ³äíî äî âèçíà÷åíèõ ó ïðàâ³ òà
â Êîíñòèòóö³¿ ñîö³àëüíèõ ö³ííîñòåé.

²íøèé ìîìåíò, íà ÿêèé ñë³ä çâåðíóòè óâàãó â ïðîöåñ³ àíàë³çó ðåãóëÿòèâ-
íî¿ ôóíêö³¿ Êîíñòèòóö³¿, ïîâ’ÿçàíèé ç âèñâ³òëåííÿì ¿¿ âíóòð³øíüî¿ ñòðóê-
òóðè, òî÷í³øå, òèõ êîíêðåòíèõ çàâäàíü, ÿê³ ñòàíîâëÿòü çì³ñò ö³º¿ ôóíêö³¿.
Ó ïðèíöèï³, ï³ä ðåãóëÿòèâíîþ ôóíêö³ºþ Êîíñòèòóö³¿ ìàºòüñÿ íà óâàç³
â ïåðøó ÷åðãó ðåãóëÿòèâíèé ïðàâîâèé âïëèâ íà ñîö³àëüí³ â³äíîñèíè. Ìè
íå ðîçð³çíÿºìî ñòàòè÷íó òà äèíàì³÷íó ðåãóëÿòèâí³ ôóíêö³¿, îñê³ëüêè îáèäâ³
ïîêëèêàí³ ñïðèÿòè ðåàë³çàö³¿ îäí³º¿ ìåòè. Ïðè÷îìó ò³ ñîö³àëüí³ â³äíîñèíè,
ïðî ÿê³ çàðàç éäåòüñÿ, ñòîñóþòüñÿ ÿê îêðåìèõ ãðîìàäÿí òà ¿õ îðãàí³çàö³é,
òàê ³ îðãàí³â äåðæàâíî¿ âëàäè. Òîáòî îá’ºêòàìè ðåàë³çàö³¿ ðåãóëÿòèâíî¿
ôóíêö³¿ º ³ äåðæàâà, ³ ãðîìàäÿíè (¿õ îðãàí³çàö³¿). Îäíàê âèíèêàþòü çàïèòàí-
íÿ: ÷è ìîæíà ðîçãëÿäàòè ðåãóëÿòèâíó ôóíêö³þ Êîíñòèòóö³¿ âèêëþ÷íî â
àñïåêò³ ðåàë³çîâàíîãî Êîíñòèòóö³ºþ ïðàâîâîãî âïëèâó íà ñóñï³ëüí³ â³äíîñè-
íè; ÷è ïðàâîì³ðíî òëóìà÷èòè ðåãóëÿòèâíó ôóíêö³þ Êîíñòèòóö³¿ ëèøå ç ïî-
ãëÿäó ¿¿ áåçïîñåðåäíüîãî íîðìàòèâíîãî âïëèâó íà êîíêðåòí³ ñóñï³ëüí³ â³äíî-
ñèíè? Ñóäÿ÷è ç óñüîãî, ïîä³áíà ³íòåðïðåòàö³ÿ ðåãóëÿòèâíî¿ ôóíêö³¿ Êîíñòè-
òóö³¿ º íàäòî âóçüêîþ. Òîáòî, ðîçãëÿäàþ÷è çì³ñò ö³º¿ ôóíêö³¿, êð³ì ïðàâîâî-
ãî âïëèâó íà ñóñï³ëüí³ â³äíîñèíè, ñë³ä âðàõîâóâàòè ïðèíàéìí³ ùå äâà âàæ-
ëèâèõ ìîìåíòè.

Ïî-ïåðøå, öå ïðîöåñ â³äòâîðåííÿ ïåâíîãî òèïó ñîö³àëüíèõ â³äíîñèí. Òîá-
òî ðåãóëÿòèâíà ôóíêö³ÿ Êîíñòèòóö³¿ âèÿâëÿºòüñÿ íå ëèøå â òîìó, ùî âñòà-
íîâëþº íîðìè ñòîñîâíî òèõ ÷è ³íøèõ îðãàí³â, ³íñòèòóò³â àáî â³äíîñèí2, à é
ó òîìó, ùî çàâäÿêè ¿¿ ðåàë³çàö³¿ â³äáóâàºòüñÿ â³äòâîðåííÿ âñ³º¿ ñèñòåìè, ùî
äîçâîëÿº ¿é çáåð³ãàòè íå ëèøå âíóòð³øíþ ñòàá³ëüí³ñòü, à é ò³ âèçíà÷àëüí³
ðèñè, ùî õàðàêòåðèçóþòü ¿¿ ÿê äåìîêðàòè÷íó àáî íåäåìîêðàòè÷íó ñèñòåìó,
ÿê ïðàâîâó àáî ïîë³öåéñüêó äåðæàâó òîùî.

Ïî-äðóãå, ðåàë³çàö³ÿ ðåãóëÿòèâíî¿ ôóíêö³¿ Êîíñòèòóö³¿ ïîëÿãàº é ó çàïðî-
âàäæåíí³ â æèòòÿ ñóñï³ëüñòâà ïåâíèõ íîðìàòèâíèõ íà÷àë (ïðèíöèï³â). Òóò
ìàºìî ïîãîäèòèñÿ, ùî, çä³éñíþþ÷è ðåãóëÿòèâíèé âïëèâ íà ñóñï³ëüí³ â³äíî-
ñèíè, Êîíñòèòóö³ÿ (ç îãëÿäó íà ñïåöèô³êó ðåãóëÿòèâíî¿ ôóíêö³¿) òèì ñàìèì
ñòâîðþº äëÿ ñóñï³ëüñòâà ïåâí³ íîðìàòèâí³ îð³ºíòèðè òà ñòðóêòóðóº ñèñòåìó
ö³ííîñòåé, ÿê³ âèçíà÷àþòü ñóñï³ëüíå æèòòÿ. Çðîçóì³ëî, ùî âñ³ ö³ ö³ííîñò³
îòðèìóþòü ñâ³é ïðàâîâèé âèðàç. Òàêèì ÷èíîì, õàðàêòåðèçóþ÷è çì³ñò ðåãó-
ëÿòèâíî¿ ôóíêö³¿ ³ íàãîëîøóþ÷è íà çíà÷óùîñò³ àñïåêò³â, ïîâ’ÿçàíèõ ³ç ðåãó-
ëÿòèâíèì ïðàâîâèì âïëèâîì íà ñóñï³ëüí³ â³äíîñèíè, ñë³ä ïàì’ÿòàòè, ùî öÿ
ôóíêö³ÿ âêëþ÷àº ùå é ³íø³ àñïåêòè, ÿê³ ä³ñòàþòü âèÿâ ó ïðîöåñ³ ¿¿ ðåàë³-
çàö³¿.
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Âèñâ³òëåííÿ çì³ñòó ðåãóëÿòèâíî¿ ôóíêö³¿ Êîíñòèòóö³¿ ïåðåäáà÷àº õàðàêòå-
ðèñòèêó îñíîâíèõ øëÿõ³â ¿¿ ðåàë³çàö³¿. Íà äóìêó àâòîðà, íàéá³ëüø âàæëèâè-
ìè åëåìåíòàìè ðåàë³çàö³¿ ðåãóëÿòèâíî¿ ôóíêö³¿ º òàê³: à) ô³êñàö³ÿ ïðàâîâèõ
íîðì, ÿê³ âèçíà÷àþòü ñòàòóñ îñíîâíèõ ñóá’ºêò³â ïðàâîâ³äíîñèí, íàñàìïåðåä
êîíñòèòóö³éíî-ïðàâîâèé ñòàòóñ ëþäèíè ³ ãðîìàäÿíèíà; á) âèçíà÷åííÿ ñòðóê-
òóðè, ôóíêö³é òà êîìïåòåíö³¿ îðãàí³â äåðæàâíî¿ âëàäè òà ¿õ ïîñàäîâèõ îñ³á;
â) âèçíà÷åííÿ êîíêðåòíèõ ïðàâîâèõ çâ’ÿçê³â ì³æ ñóá’ºêòàìè êîíñòèòóö³éíèõ
ïðàâîâ³äíîñèí; ã) âñòàíîâëåííÿ íîðì, ÿê³ ðåãóëþþòü êîíñòèòóö³éíó â³äïî-
â³äàëüí³ñòü; ä) âñòàíîâëåííÿ çàãàëüíîãî òèïó ïðàâîâîãî ðåãóëþâàííÿ ùîäî
êîíêðåòíèõ ïðàâîâ³äíîñèí. Ïðàêòè÷íî êîæåí ç³ ùîéíî ïåðåë³÷åíèõ åëåìåí-
ò³â ä³ñòàâ ñâ³é âèÿâ ó ÷èíí³é Êîíñòèòóö³¿ Óêðà¿íè ³ á³ëüø-ìåíø óñï³øíî ðå-
àë³çóºòüñÿ â õîä³ ñóñï³ëüíî-ïðàâîâîãî ðîçâèòêó íàøî¿ êðà¿íè.

Çîêðåìà, â Êîíñòèòóö³¿ Óêðà¿íè íå ëèøå âèçíà÷åíî, à é âðåãóëüîâàíî ñòà-
òóñ óñ³õ îñíîâíèõ ó÷àñíèê³â ïðàâîâ³äíîñèí. Õàðàêòåðíîþ âëàñòèâ³ñòþ
÷èííî¿ Êîíñòèòóö³¿, ÿêà é âèçíà÷èëà ¿¿ ãóìàí³ñòè÷íèé ³ äåìîêðàòè÷íèé õà-
ðàêòåð, ñòàëî òå, ùî â í³é âïåðøå áóëî çì³ùåíî àêöåíòè — öåíòðàëüíèì
åëåìåíòîì ïðàâîâ³äíîñèí ñòàëà íå äåðæàâà ÷è îðãàíè äåðæàâíî¿ âëàäè
áóäü-ÿêîãî ð³âíÿ, à ëþäèíà. Ó ñòàòò³ 3 Êîíñòèòóö³¿ Óêðà¿íè çàô³êñîâàíî:
«Ëþäèíà, ¿¿ æèòòÿ ³ çäîðîâ’ÿ, ÷åñòü ³ ã³äí³ñòü, íåäîòîðêàíí³ñòü ³ áåçïåêà âè-
çíàþòüñÿ â Óêðà¿í³ íàéâèùîþ ñîö³àëüíîþ ö³íí³ñòþ. Ïðàâà ³ ñâîáîäè ëþäè-
íè òà ¿õ ãàðàíò³¿ âèçíà÷àþòü çì³ñò ³ ñïðÿìîâàí³ñòü ä³ÿëüíîñò³ äåðæàâè. Äåð-
æàâà â³äïîâ³äàº ïåðåä ëþäèíîþ çà ñâîþ ä³ÿëüí³ñòü. Óòâåðäæåííÿ ³ çàáåçïå-
÷åííÿ ïðàâ ³ ñâîáîä ëþäèíè º ãîëîâíèì îáîâ’ÿçêîì äåðæàâè».

Êîíñòèòóö³ÿ Óêðà¿íè äîñèòü ãðóíòîâíî âðåãóëüîâóº ³ êîíñòèòóö³éíî-ïðà-
âîâèé ñòàòóñ ëþäèíè, ÿêèé âêëþ÷àº òàê³ îñíîâí³ åëåìåíòè, ÿê ³íñòèòóò ãðî-
ìàäÿíñòâà, ³íñòèòóò ïðàâîñóá’ºêòíîñò³, ³íñòèòóò ïðàâ, ñâîáîä òà îáîâ’ÿçê³â
ëþäèíè ³ ãðîìàäÿíèíà1. Éäåòüñÿ ïðî «çàãàëüí³, îñíîâîïîëîæí³ íà÷àëà, çà
äîïîìîãîþ ÿêèõ ó Êîíñòèòóö³¿ âñòàíîâëþþòüñÿ îñíîâí³ ïðàâà, ñâîáîäè ³
îáîâ’ÿçêè ëþäèíè ³ ãðîìàäÿíèíà, à òàêîæ ãàðàíò³¿ ¿õ çä³éñíåííÿ»2.

Âàæëèâèìè øëÿõàìè ðåàë³çàö³¿ ðåãóëÿòèâíî¿ ôóíêö³¿ Êîíñòèòóö³¿ Óêðà-
¿íè º é âèçíà÷åííÿ ñòðóêòóðè, ôóíêö³é òà ïîâíîâàæåíü îêðåìèõ îðãàí³â
äåðæàâíî¿ âëàäè, à òàêîæ âðåãóëþâàííÿ êîíêðåòíèõ ïðàâîâèõ çâ’ÿçê³â, ùî
âèíèêàþòü ì³æ ñóá’ºêòàìè êîíñòèòóö³éíî-ïðàâîâèõ â³äíîñèí. Ñòîñîâíî
ïåðøîãî äîñòàòíüî íàâ³òü ôîðìàëüíîãî ïîñèëàííÿ íà ñòðóêòóðó Êîíñòèòó-
ö³¿ Óêðà¿íè, â ÿêó âõîäÿòü ö³ë³ ðîçä³ëè, ïðèñâÿ÷åí³ Âåðõîâí³é Ðàä³ Óêðà¿íè,
Ïðåçèäåíòó Óêðà¿íè, Êàá³íåòó Ì³í³ñòð³â Óêðà¿íè, îðãàíàì âèêîíàâ÷î¿ âëà-
äè, ïðîêóðàòóð³, ñóäîâèì îðãàíàì, Êîíñòèòóö³éíîìó Ñóäó Óêðà¿íè. Ïðè-
÷îìó â îêðåìèõ ñòàòòÿõ Êîíñòèòóö³¿ çàêð³ïëþºòüñÿ ¿õíÿ ñòðóêòóðà òà ïîâ-
íîâàæåííÿ, ìîæëèâîñò³ òà ìåõàí³çìè ¿õ âçàºìíîãî âïëèâó ³ âçàºìîä³¿.

Ââàæàºìî çà ïîòð³áíå ñêàçàòè äåê³ëüêà ñë³â ïðî òàêèé åëåìåíò ðåãóëÿ-
òèâíî¿ ôóíêö³¿ Êîíñòèòóö³¿, ÿê âñòàíîâëåííÿ òà ðåãóëþâàííÿ â³äíîñèí
êîíñòèòóö³éíî¿ â³äïîâ³äàëüíîñò³. Öå ïèòàííÿ ñòàëî ïðåäìåòîì ïèëüíî¿ óâà-
ãè â³ò÷èçíÿíèõ äîñë³äíèê³â ó ñåðåäèí³ 90-õ ðîê³â ìèíóëîãî ñòîë³òòÿ. Òóò äî-
ðå÷íî çãàäàòè òàêèõ â÷åíèõ, ÿê Þ. Òîäèêà, Â. Ïîãîð³ëêî, Â. Ôåäîðåíêî,
Î. Ìàéäàííèê, Î. Ìåëüíèê, Ë. Íàëèâàéêî, Þ. Áàðàáàø, Ò. Çàâîðîò÷åíêî.
Îäíàê ó ö³é öàðèí³ ùå é äîñ³ çàëèøàºòüñÿ ÷èìàëà ê³ëüê³ñòü íåâèð³øåíèõ
ïèòàíü.

Ö³ëêîì ñïðàâåäëèâîþ òà àêòóàëüíîþ º òåçà Â. Ïîãîð³ëêà òà Â. Ôåäîðåíêà,
ÿê³ çàçíà÷àþòü, ùî ðåãóëþâàííÿ â³äíîñèí êîíñòèòóö³éíî-ïðàâîâî¿ â³äïîâ³-
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äàëüíîñò³ çäåá³ëüøîãî ðîçãëÿäàºòüñÿ ëèøå â íåãàòèâíîìó àñïåêò³, òîä³ ÿê ïî-
çèòèâíà (ïðîñïåêòèâíà) êîíñòèòóö³éíî-ïðàâîâà â³äïîâ³äàëüí³ñòü çàëèøà-
ºòüñÿ çà ìåæàìè óâàãè íàóêîâö³â1. Ïðè öüîìó íå ìîæíà ïîãîäèòèñÿ ç òèì,
ùî â³äíîñèíè êîíñòèòóö³éíî-ïðàâîâî¿ â³äïîâ³äàëüíîñò³ íå ìîæóòü ðîçãëÿäà-
òèñÿ â êîíòåêñò³ ðåàë³çàö³¿ ôóíêö³¿ êîíñòèòóö³éíîãî ðåãóëþâàííÿ, îñê³ëüêè,
ìîâëÿâ, ó äàíîìó âèïàäêó â³äñóòí³ ñóá’ºêòè, ñòîñîâíî ÿêèõ ³ ðåàë³çóºòüñÿ ðå-
ãóëÿòèâíà ôóíêö³ÿ.

Ç îãëÿäó íà öå âàðòî íàãàäàòè, ùî ó âèïàäêó íàñòàííÿ êîíñòèòóö³éíî-
ïðàâîâî¿ â³äïîâ³äàëüíîñò³ ìè ìàºìî ñïðàâó íå ëèøå ç ïåâíèì ñóá’ºêòîì,
êîòðèé ìîæå íåñòè þðèäè÷íó â³äïîâ³äàëüí³ñòü íà îñíîâ³ íîðì ÷èííîãî êîí-
ñòèòóö³éíîãî çàêîíîäàâñòâà, à é ç ³íøèì ñóá’ºêòîì, òî÷í³øå, ç ³íñòàíö³ºþ,
ïåðåä ÿêîþ öåé ñóá’ºêò íåñå â³äïîâ³äàëüí³ñòü. Çã³äíî ç ÷èííîþ Êîíñòèòó-
ö³ºþ Óêðà¿íè äî «êîëà ñóá’ºêò³â, ïåðåä ÿêèìè íàñòàº êîíñòèòóö³éíî-ïðàâî-
âà â³äïîâ³äàëüí³ñòü» (àäæå, ÿê çàçíà÷àº Î. Ìàéäàííèê, çàñòîñóâàííÿ òåð-
ì³íà «³íñòàíö³ÿ êîíñòèòóö³éíî-ïðàâîâî¿ â³äïîâ³äàëüíîñò³» º äîñèòü ñï³ð-
íèì2), íàëåæàòü íàðîä Óêðà¿íè â ö³ëîìó, îêðåìèé ãðîìàäÿíèí, îðãàíè äåð-
æàâíî¿ âëàäè òà ì³ñöåâîãî ñàìîâðÿäóâàííÿ.

Ðàçîì ç òèì âàæëèâèì ïèòàííÿì º ç’ÿñóâàííÿ ìåæ òà ìîæëèâîñòåé ðåãó-
ëÿòèâíî¿ ôóíêö³¿ Êîíñòèòóö³¿. Öå ïèòàííÿ ìîæíà ïîñòàâèòè é òàêèì ÷èíîì:
÷è º íàÿâí³ñòü äåìîêðàòè÷íî¿ Êîíñòèòóö³¿ äîñòàòíüîþ äëÿ òîãî, ùîá ðåçóëü-
òàòîì êîíñòèòóö³éíîãî ðåãóëþâàííÿ ñòàëî ôîðìóâàííÿ â³äïîâ³äíî¿ äåìî-
êðàòè÷íî¿ ñîö³àëüíî¿ ñèñòåìè, â ÿê³é äîì³íóþòü âåðõîâåíñòâî ïðàâà, çàêîí-
í³ñòü, ïð³îðèòåò ïðàâ ëþäèíè òîùî? Íà ïåðøèé ïîãëÿä, öå ïèòàííÿ ìîæå
íàãàäóâàòè äèñêóñ³þ ùîäî ñï³ââ³äíîøåííÿ ôàêòè÷íî¿ òà þðèäè÷íî¿ êîíñòè-
òóö³é (ïðî ùî ñâîãî ÷àñó ïèñàëè Ë. Þçüêîâ òà ª. Òèõîíîâà3). Íàñïðàâä³ âîíî
çà÷³ïàº äåùî ³íøå êîëî ïðîáëåì. Ä³éñíî, ó öüîìó âèïàäêó éäåòüñÿ íå ñò³ëü-
êè ïðî òå, ÿêèì ÷èíîì çàêð³ïëåí³ â Êîíñòèòóö³¿ íîðìè â³äïîâ³äàþòü àáî æ
íå â³äïîâ³äàþòü ðåàëüíèì ñóñï³ëüíèì â³äíîñèíàì, ñê³ëüêè ïðî òå, ÿêèì ÷è-
íîì çàêð³ïëåí³ íà ð³âí³ Êîíñòèòóö³¿ íîðìè ÷åðåç ¿¿ ðåãóëÿòèâíèé âïëèâ ³ì-
ïëåìåíòóþòüñÿ â ðåàëüíó ïðàêòèêó ñóñï³ëüíèõ â³äíîñèí. Òîáòî ñôîðìóëüî-
âàíà ïðîáëåìà º çíà÷íî áëèæ÷îþ äî òåìè ðåàëüíîñò³ Êîíñòèòóö³¿.

Ç ïîãëÿäó äîñë³äæåííÿ ðåãóëÿòèâíî¿ ôóíêö³¿ Êîíñòèòóö³¿, ðîçâ’ÿçàííÿ,
÷è, ïðèíàéìí³, ðîçãëÿä ö³º¿ ïðîáëåìè ìàº íåàáèÿêå çíà÷åííÿ, îñê³ëüêè çà-
ëåæíî â³ä öüîãî ìè îòðèìóºìî ìîæëèâ³ñòü ïîáóäóâàòè òîé ÷è ³íøèé ìåõà-
í³çì çàáåçïå÷åííÿ òà ðåàë³çàö³¿ ðåãóëÿòèâíî¿ ôóíêö³¿.

Çàãàëüíîâ³äîìî, ùî óñï³øíà ðåàë³çàö³ÿ ðåãóëÿòèâíî¿ ôóíêö³¿ Êîíñòèòóö³¿
ìîæëèâà ëèøå ó âèïàäêó, êîëè ìîæíà êîíñòàòóâàòè çàáåçïå÷åííÿ ïåâíîãî
ñòàòóñó ñàìî¿ Êîíñòèòóö³¿. Ó çâ’ÿçêó ç öèì ñë³ä íàãîëîñèòè íà ãàðàíòóâàíí³
äâîõ âàæëèâèõ âèìîã: âåðõîâåíñòâî Êîíñòèòóö³¿ òà ïðÿìà ä³ÿ ¿¿ íîðì. Äî ðå-
÷³, îáèäâ³ íàáóëè çàêð³ïëåííÿ â ÷èíí³é Êîíñòèòóö³¿ Óêðà¿íè: «Êîíñòèòóö³ÿ
Óêðà¿íè ìàº íàéâèùó þðèäè÷íó ñèëó. Çàêîíè òà ³íø³ íîðìàòèâíî-ïðàâîâ³
àêòè ïðèéìàþòüñÿ íà îñíîâ³ Êîíñòèòóö³¿ Óêðà¿íè ³ ïîâèíí³ â³äïîâ³äàòè ¿é.
Íîðìè Êîíñòèòóö³¿ Óêðà¿íè º íîðìàìè ïðÿìî¿ ä³¿» (ñòàòòÿ 8). Òàêèì ÷èíîì
ïåðøà ïðîáëåìà, ç ÿêîþ ìè îá’ºêòèâíî ñòèêàºìîñÿ â õîä³ âèçíà÷åííÿ ìåæ
òà óìîâ çàáåçïå÷åííÿ ðåãóëÿòèâíî¿ ôóíêö³¿ Êîíñòèòóö³¿, — öå ïðîáëåìà
ãàðàíòóâàííÿ â³äïîâ³äíîãî ïðàâîãî ñòàòóñó ñàìî¿ Êîíñòèòóö³¿. Íàâðÿä ÷è
ìîæíà âåñòè ìîâó ïðî ðåãóëÿòèâíó ôóíêö³þ Êîíñòèòóö³¿ â óìîâàõ, êîëè âî-

66

Â²ÑÍÈÊ ÊÎÍÑÒÈÒÓÖ²ÉÍÎÃÎ ÑÓÄÓ ÓÊÐÀ¯ÍÈ 6/2007

1 Ïîãîð³ëêî Â.Ô., Ôåäîðåíêî Â.Ë. Êîíñòèòóö³éíî-ïðàâîâà â³äïîâ³äàëüí³ñòü // Ïðàâîâà äåð-

æàâà: — Ê., 2002. — Âèï. 13. — Ñ. 117.
2 Ìàéäàííèê Î.Î. Êîíñòèòóö³éíî-ïðàâîâà â³äïîâ³äàëüí³ñòü. — Ê., 2000. — Ñ. 21.
3 Òèõîíîâà ª., Þçüêîâ Ë. Êîíñòèòóö³ÿ þðèäè÷íà ³ ôàêòè÷íà // Ïðàâî Óêðà¿íè. — 1992. —

¹ 1. — Ñ. 9—10.



íà ñàìà íå ìàº â³äïîâ³äíîãî ïðàâîâîãî ñòàòóñó äëÿ òîãî, ùîá öþ ôóíêö³þ
ðåàë³çîâóâàòè.

Íèí³ ïèòàííÿ çàáåçïå÷åííÿ ðåàë³çàö³¿ Êîíñòèòóö³¿ òà ãàðàíòóâàííÿ ¿¿ ñòà-
òóñó ÿê àêòà âèùî¿ þðèäè÷íî¿ ñèëè âæå ñòàëè ïðåäìåòîì íàóêîâèõ äîñë³-
äæåíü ñó÷àñíèõ â³ò÷èçíÿíèõ òà çàðóá³æíèõ àâòîð³â, íàñàìïåðåä ðîñ³éñüêèõ.

Íå âäàþ÷èñü äî äåòàëüíîãî âèñâ³òëåííÿ ö³º¿ ñêëàäíî¿ ïðîáëåìè, çàçíà-
÷èìî ëèøå, ùî âîíà ìàº òðè îñíîâí³ àñïåêòè: ïî-ïåðøå, çàáåçïå÷åííÿ ñòà-
á³ëüíîñò³ Êîíñòèòóö³¿ çàâäÿêè ÿê ¿é ñàì³é, òàê ³ ñïåö³àëüíèì ïðîöåäóðàì
âíåñåííÿ çì³í äî íå¿, à òàêîæ ä³ÿëüíîñò³ ñïåö³àëüíî óïîâíîâàæåíèõ îðãà-
í³â; ïî-äðóãå, ãàðàíòóâàííÿ â³äïîâ³äíîñò³ íîðì ïîòî÷íîãî çàêîíîäàâñòâà,
ùî âêëþ÷àº çàêîíè òà âñ³ ³íø³ íîðìàòèâíî-ïðàâîâ³ àêòè, ÿê³ âèäàþòü-
ñÿ îðãàíàìè äåðæàâíî¿ âëàäè ³ ì³ñöåâîãî ñàìîâðÿäóâàííÿ, Êîíñòèòóö³¿;
ïî-òðåòº, ãàðàíòóâàííÿ ïðàâà çâåðíåííÿ äî ñóäó íà ï³äñòàâ³ Êîíñòèòóö³¿
(òîáòî ÿêùî ïðîöåñ êîíñòèòóö³éíîãî ðåãóëþâàííÿ ïîðóøóºòüñÿ ïåâíèì
ñóá’ºêòîì ÷è ï³äçàêîííèìè íîðìàìè, óïîâíîâàæåí³ àáî æ çàö³êàâëåí³ îñîáè
ìîæóòü çâåðíóòèñÿ äî ñóäó, ïîñèëàþ÷èñü ëèøå íà Êîíñòèòóö³þ).

Ùîäî âàæëèâîñò³ îñòàííüîãî ñâ³ä÷àòü ñëîâà Â. Ñåë³âàíîâà: «Íåïðàâèëüíî
çâîäèòè áåçïîñåðåäíþ ä³þ Êîíñòèòóö³¿ ò³ëüêè äî âïëèâó íà ïîòî÷í³ çàêîíè
òà ³íø³ íîðìàòèâíî-ïðàâîâ³ àêòè, ÿê³ ïîâèíí³ â³äïîâ³äàòè Îñíîâíîìó Çà-
êîíîâ³ Óêðà¿íè. Ïðÿìà ä³ÿ Êîíñòèòóö³¿ Óêðà¿íè îçíà÷àº òàêîæ, ùî êîæíèé,
÷è¿ ïðàâà ïîðóøåíî, íàâ³òü ÿêùî âîíè íå çàáåçïå÷åí³ êîíêðåòèçóþ÷èìè
Êîíñòèòóö³þ ïðàâèëàìè ó ïîòî÷íîìó çàêîíîäàâñòâ³, ìîæå çâåðíóòèñÿ â³ä-
ïîâ³äíî äî ñòàòò³ 55 äëÿ çàõèñòó ñâîãî ïîðóøåíîãî ïðàâà»1. Ðàçîì ç òèì,
çâàæàþ÷è íà äîñèòü âåëèêó ê³ëüê³ñòü äîñë³äæåíü, ïðèñâÿ÷åíèõ öèì ïðîáëå-
ìàì, âàðòî çâåðíóòèñÿ äî ³íøîãî àñïåêòó ðåàë³çàö³¿ ðåãóëÿòèâíî¿ ôóíêö³¿
Êîíñòèòóö³¿. Éäåòüñÿ ïðî òå, ÷è äîñòàòíüî çàáåçïå÷èòè â³äïîâ³äíèé ïðàâî-
âèé «ñòàòóñ Êîíñòèòóö³¿», ùîá ôóíêö³ÿ êîíñòèòóö³éíîãî ðåãóëþâàííÿ ðå-
àë³çîâóâàëàñÿ ó ïîâíîìó îáñÿç³ ³ ùîá ñóñï³ëüí³ â³äíîñèíè ö³ëêîì â³äïîâ³äà-
ëè ìîäåë³, çàêð³ïëåí³é ó Êîíñòèòóö³¿?

Â³äïîâ³äü íà öå çàïèòàííÿ çà÷³ïàº ³íøó ïðîáëåìó, ïîâ’ÿçàíó ³ç çàáåçïå-
÷åííÿì ðåàë³çàö³¿ ðåãóëÿòèâíî¿ ôóíêö³¿, ïðî ÿêó éøëîñÿ âèùå. Íàâ³òü çâà-
æàþ÷è íà ñâ³é ñïåöèô³÷íèé þðèäè÷íèé ñòàòóñ, ÿêîãî íå ìàº æîäåí ³íøèé
çàêîí, Êîíñòèòóö³ÿ âñå îäíî çàëèøàºòüñÿ ïðàâîâèì àêòîì. À îòæå, ìîæëè-
âîñò³ êîíñòèòóö³éíîãî ðåãóëþâàííÿ òàê ñàìî îáìåæåí³, ÿê ³ ó âèïàäêó áóäü-
ÿêîãî ³íøîãî ïðàâîâîãî ðåãóëþâàííÿ. Òîáòî, âñòàíîâëþþ÷è ïåâí³ ïîçèòèâ-
í³ ïðàâèëà ³ íîðìè, ïîâ’ÿçàí³ ç ä³ÿëüí³ñòþ îêðåìèõ ñóá’ºêò³â, ïðàâî, à îòæå,
³ Êîíñòèòóö³ÿ, í³êîëè íå ìîæóòü ñòâîðèòè òàêó ñèñòåìó ïîçèòèâíèõ íîðì,
ÿêà âðåãóëüîâóâàëà á óñ³ áåç âèíÿòêó ñóñï³ëüí³ â³äíîñèíè.

Çâ³ñíî, ã³ïîòåòè÷íî ìîæíà óÿâèòè òàêó êîíñòèòóö³þ, ÿêà ì³ñòèëà á óñ³
íîðìè äëÿ âñ³õ ñóñï³ëüíèõ ³íñòèòóò³â. Îäíàê âîíà íå ìàòèìå í³÷îãî ñï³ëüíî-
ãî í³ ç ñâîáîäîþ, í³ ç äåìîêðàò³ºþ, îñê³ëüêè ïîä³áíà íîðìàòèâíà ðåãëàìåí-
òàö³ÿ ÿêîìîãà á³ëüøî¿ ñóêóïíîñò³ ñóñï³ëüíèõ â³äíîñèí º îçíàêîþ äåñïîòè÷-
íîãî ïðàâë³ííÿ, êîëè êîíñòèòóö³ÿ ïåðåòâîðþºòüñÿ íà àâòîðèòàðíî-êàðíèé
àêò çàãàëüíîãî ïðèìóñó.

Òîìó ìîæëèâîñò³ òà ìåæ³ êîíñòèòóö³éíîãî ðåãóëþâàííÿ ÷àñòî çàëåæàòü
â³ä ñàìîãî ñåðåäîâèùà, íà ÿêå é ñïðÿìîâóºòüñÿ íîðìàòèâíèé âïëèâ Êîíñòè-
òóö³¿. Ó öüîìó êîíòåêñò³ ñë³ä íàãîëîñèòè, ùî ëèøå ïîâàãà äî íå¿ òà ïðàâà âçà-
ãàë³ ñòâîðþº ñïðèÿòëèâ³ óìîâè äëÿ óñï³øíî¿ ðåàë³çàö³¿ ðåãóëÿòèâíî¿ ôóíêö³¿.
Âàæëèâèìè ÷èííèêàìè çàáåçïå÷åííÿ óñï³øíîñò³ òà åôåêòèâíîñò³ êîíñòèòó-
ö³éíîãî ðåãóëþâàííÿ º òðàíñôîðìàö³éí³ ïðîöåñè âñåðåäèí³ ñàìîãî ñóñï³ëü-
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ñòâà, ñïðÿìîâàí³ íà ï³äâèùåííÿ ð³âíÿ çàãàëüíî¿ ïðàâîâî¿ êóëüòóðè, ùî ìàº

ñòàòè íîðìîþ íå ëèøå äëÿ ãðîìàäÿí (ÿêèõ, äî ðå÷³, ìîæíà çìóñèòè äîòðèìó-

âàòèñü êîíñòèòóö³éíèõ ïðèïèñ³â çà äîïîìîãîþ ñóòî þðèäè÷íèõ ñàíêö³é òà

çàõîä³â), à é äëÿ îðãàí³â äåðæàâíî¿ âëàäè òà îêðåìèõ ïîñàäîâèõ îñ³á.

Òàêèì ÷èíîì, ïðîöåñ çàáåçïå÷åííÿ ðåàë³çàö³¿ ðåãóëÿòèâíî¿ ôóíêö³¿ Êîí-

ñòèòóö³¿ º äîñèòü ñêëàäíèì îá’ºêòîì äîñë³äæåííÿ, îñê³ëüêè ìè ïîâèíí³ áðà-

òè äî óâàãè íå ëèøå ñàìó Êîíñòèòóö³þ òà øëÿõè çàáåçïå÷åííÿ ¿¿ äîòðèìàí-

íÿ, à é çàãàëüíèé ñòàí ñóñï³ëüñòâà, â ÿêîìó ðåàë³çóºòüñÿ öÿ ôóíêö³ÿ. Àíà-

ë³çóþ÷è îñòàííþ, ñë³ä çàçíà÷èòè, ùî ñòàòè÷íèé ³ äèíàì³÷íèé àñïåêòè â í³é

íàäçâè÷àéíî ò³ñíî ïîâ’ÿçàí³, òîìó òðåáà ïîñò³éíî òðèìàòè â ïîë³ óâàãè

íå ëèøå ñïîñîáè çàêð³ïëåííÿ òèõ ÷è ³íøèõ ïðàâîâèõ ³íñòèòóò³â, à é òå,

ÿêèì ÷èíîì Êîíñòèòóö³ÿ âïëèâàº íà ñóñï³ëüí³ â³äíîñèíè, ñïðÿìîâóþ÷è ¿õ

ðîçâèòîê ç îãëÿäó íà ïåâí³ ïðàâîâ³ ö³ííîñò³ — ñâîáîäó, ñïðàâåäëèâ³ñòü, ãó-

ìàí³çì, âåðõîâåíñòâî çàêîíó òîùî1.

Ï³äñóìîâóþ÷è çàãàëüí³ âèñíîâêè àíàë³çó ðåãóëÿòèâíî¿ ôóíêö³¿ Êîíñòè-

òóö³¿, ìîæåìî ñôîðìóëþâàòè òàê³ ïîëîæåííÿ:

1. Ó ñèñòåì³ ôóíêö³é Êîíñòèòóö³¿ ðåãóëÿòèâíà ôóíêö³ÿ â³ä³ãðàº îäíó ç
îñíîâíèõ ðîëåé, îñê³ëüêè âîíà íå ëèøå âðåãóëüîâóº ñóñï³ëüí³ â³äíîñèíè, à é
îïîñåðåäêîâàíî ñëóãóº çàñîáîì çàáåçïå÷åííÿ óñòàíîâ÷î¿ òà ïðàâîîõîðîííî¿
ôóíêö³é. Ñàìå â ðåãóëÿòèâí³é ôóíêö³¿ Êîíñòèòóö³¿ ä³ñòàþòü ñâ³é íàéïîâ-
í³øèé âèÿâ çàãàëüíîðåãóëÿòèâí³ âëàñòèâîñò³ ïðàâà ÿê òàêîãî. Âîäíî÷àñ
ð³âåíü çàáåçïå÷åííÿ ö³º¿ ôóíêö³¿ äîçâîëÿº îö³íèòè ñòóï³íü ðåàëüíîñò³ Êîí-
ñòèòóö³¿, òîãî, íàñê³ëüêè âîíà âïëèâàº íà ïðàâîâå ñåðåäîâèùå òà íà ³íø³
ñôåðè ñóñï³ëüíîãî æèòòÿ. Òàêèì ÷èíîì, êð³ì ñóòî ïðàêòè÷íîãî çíà÷åííÿ ó
çàáåçïå÷åíí³ ðîçâèòêó ñóñï³ëüíèõ â³äíîñèí, ðåãóëÿòèâíà ôóíêö³ÿ íàáóâàº é
ìåòîäîëîã³÷íîãî çíà÷åííÿ êðèòåð³þ îö³íêè ÿêîñò³ êîíñòèòóö³éíî-ïðàâîâî-
ãî æèòòÿ ñóñï³ëüñòâà.

2. Äîñë³äæåííÿ ðåãóëÿòèâíî¿ ôóíêö³¿ Êîíñòèòóö³¿ òà ¿¿ çàáåçïå÷åííÿ â
Óêðà¿í³ âêëþ÷àþòü íå ëèøå âèñâ³òëåííÿ ¿¿ ñï³ââ³äíîøåííÿ ç ³íøèìè ôóíê-
ö³ÿìè Êîíñòèòóö³¿, à é àíàë³ç øëÿõ³â ¿¿ ðåàë³çàö³¿, ÿêèìè º: ô³êñàö³ÿ ïðàâî-
âèõ íîðì, ùî âèçíà÷àþòü ñòàòóñ îñíîâíèõ ñóá’ºêò³â ïðàâîâ³äíîñèí; âèçíà-
÷åííÿ ñòðóêòóðè, ôóíêö³é òà êîìïåòåíö³¿ îðãàí³â äåðæàâíî¿ âëàäè òà ¿õ
ïîñàäîâèõ îñ³á; âèçíà÷åííÿ êîíêðåòíèõ ïðàâîâèõ çâ’ÿçê³â ì³æ ñóá’ºêòàìè
êîíñòèòóö³éíèõ ïðàâîâ³äíîñèí; âñòàíîâëåííÿ íîðì, ÿê³ ðåãóëþþòü êîíñòè-
òóö³éíó â³äïîâ³äàëüí³ñòü; âñòàíîâëåííÿ çàãàëüíîãî òèïó ïðàâîâîãî ðåãó-
ëþâàííÿ ùîäî êîíêðåòíèõ ïðàâîâ³äíîñèí. Öå íåîáõ³äíî ç îãëÿäó íà òå, ùî
ñàìå ÷åðåç ïîä³áíó êîíêðåòèçàö³þ ïðîöåñó ðåàë³çàö³¿ ðåãóëÿòèâíî¿ ôóíêö³¿
ìè îòðèìóºìî ìîæëèâ³ñòü ÿê âèñâ³òëèòè ¿¿ áåçïîñåðåäí³é çì³ñò, òàê ³ ïðî-
äåìîíñòðóâàòè ñïîñîáè, çàâäÿêè ÿêèì Êîíñòèòóö³ÿ çä³éñíþº ðåãóëÿòèâíèé
âïëèâ íà ñóñï³ëüí³ â³äíîñèíè.

3. Âàæëèâîþ ñêëàäîâîþ åôåêòèâíîãî ïðàâîâîãî çàáåçïå÷åííÿ ðåàë³çàö³¿

ðåãóëÿòèâíî¿ ôóíêö³¿ Êîíñòèòóö³¿ º ãàðàíòóâàííÿ â³äïîâ³äíîãî ñòàòóñó Êîí-

ñòèòóö³¿ ÿê Îñíîâíîãî Çàêîíó, òîáòî òàêîãî ñïåöèô³÷íîãî ïðàâîâîãî àêòà,

ùî ìàº íàéâèùó þðèäè÷íó ñèëó â çàãàëüí³é ñèñòåì³ íîðìàòèâíî-ïðàâîâèõ

àêò³â ³ ÷è¿ íîðìè º íîðìàìè ïðÿìî¿ ä³¿. Ëèøå â öüîìó âèïàäêó Êîíñòèòóö³ÿ

ìîæå ñòàòè íàä³éíèì, ³ ãîëîâíå — ðåàëüíèì, ðåãóëÿòîðîì ÿê êîíêðåòíèõ

ñóñï³ëüíèõ â³äíîñèí, òàê ³ çàãàëüíèõ ïðîöåñ³â ñóñï³ëüíîãî (ïðàâîãî, ïîë³-

òè÷íîãî, åêîíîì³÷íîãî, ñîö³àëüíîãî) ðîçâèòêó, ñïðÿìîâàíèõ íà âò³ëåííÿ

êîíñòèòóö³éíèõ ö³ííîñòåé ³ ïðèíöèï³â.
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1 ßêáè âñå îáìåæóâàëîñÿ ëèøå öèì, òîä³ ðåãóëÿòèâíà ôóíêö³ÿ ìîãëà á áóòè âèòëóìà÷åíà

ïðîñòî ÿê ñâîºð³äíå ðîçøèðåííÿ óñòàíîâ÷î¿ ôóíêö³¿ Êîíñòèòóö³¿.



Ç ²ÑÒÎÐ²¯
Â²Ò×ÈÇÍßÍÎ¯ ÊÎÍÑÒÈÒÓÖ²ÉÍÎ¯ ÞÑÒÈÖ²¯

ÅÂÎËÞÖ²ß ÒÀ ÎÑÎÁËÈÂÎÑÒ² ÔÓÍÊÖ²ÎÍÓÂÀÍÍß
ÑÎÖ²ÀË²ÑÒÈ×ÍÎ¯ ÌÎÄÅË² ÊÎÍÑÒÈÒÓÖ²ÉÍÎ¯ ÞÑÒÈÖ²¯

(1945—1980 ðîêè)

Î. Ìèðîíåíêî,

äîêòîð ô³ëîñîôñüêèõ íàóê, ïðîôåñîð,

çàñëóæåíèé ä³ÿ÷ íàóêè ³ òåõí³êè Óêðà¿íè

Áåççàïåðå÷íà ïåðåìîãà ñîþçíèõ â³éñüê, ïðè âèð³øàëüí³é ðîë³ ÑÐÑÐ, íàä
í³ìåöüêèì íàöèçìîì ³ ÿïîíñüêèì ì³ë³òàðèçìîì ó 1945 ðîö³ ñïðèÿëà

íåáà÷åíîìó çðîñòàííþ àâòîðèòåòó Ðàäÿíñüêîãî Ñîþçó, ïðèâàáëèâîñò³ ³äåé
ñîö³àë³çìó é êîìóí³çìó â óñüîìó ñâ³ò³. Îñîáëèâî âïëèâîâèìè âîíè áóëè ó
Ñõ³äí³é ªâðîï³, òîáòî â äåðæàâàõ, áåçïîñåðåäíüî çâ³ëüíåíèõ Ðàäÿíñüêîþ
Àðì³ºþ, ùî çóìîâèëî, ç îäíîãî áîêó, çì³öíåííÿ ïîçèö³é íàö³îíàëüíèõ ïðî-
êîìóí³ñòè÷íèõ ñèë, à ç ³íøîãî, — ðàäÿí³çàö³þ ðîçâèòêó òàêèõ äåðæàâ.

Ç ñ³÷íÿ 1946 ïî ñåðïåíü 1949 ðîêó ó âîñüìè ñõ³äíîºâðîïåéñüêèõ äåðæà-
âàõ óõâàëþþòüñÿ íîâ³ êîíñòèòóö³¿, ÿê³ ï³çí³øå íàçâóòü «êîíñòèòóö³ÿìè åòà-
ïó áóä³âíèöòâà îñíîâ ñîö³àë³çìó»1. Óñ³ âîíè ìàéæå ñêîï³þâàëè ðàäÿíñüêó
ñèñòåìó ïîë³òè÷íîãî, àäì³í³ñòðàòèâíîãî òà ³äåîëîã³÷íîãî êîíñòèòóö³éíîãî
êîíòðîëþ, ÿêà âæå ïðîéøëà àïðîáàö³þ ïðîòÿãîì òðüîõ äåñÿòèë³òü. Òàê³ æ
ïðîöåñè ó ïåðø³ ïîâîºíí³ ðîêè òðèâàëè ó òðüîõ àç³àòñüêèõ êðà¿íàõ (Ï³âí³÷-
íèé Â’ºòíàì, Ï³âí³÷íà Êîðåÿ, Êèòàé) òà Ìîíãîë³¿, ÿêà âñòóïèëà íà øëÿõ ñî-
ö³àë³ñòè÷íîãî ðîçâèòêó ðàí³øå. Íàïðèê³íö³ íàñòóïíîãî äåñÿòèë³òòÿ ñîö³àë³-
ñòè÷íó ìîäåëü êîíñòèòóö³éíî¿ þñòèö³¿ óñïàäêóâàëà ëàòèíîàìåðèêàíñüêà
Êóáà.

Òàêèì ÷èíîì, çà ïðàâèëàìè, âñòàíîâëåíèìè êîíñòèòóö³ÿìè ñîö³àë³ñòè÷-
íîãî òèïó, ó ðîçãëÿäóâàíèé ïåð³îä æèëà òðåòèíà íàñåëåííÿ çåìíî¿ êóë³, ÿêà
âèðîáëÿëà 40 â³äñîòê³â ñâ³òîâî¿ ïðîìèñëîâî¿ ïðîäóêö³¿. Îñü ÷îìó ñîö³àë³-
ñòè÷í³é ìîäåë³ êîíñòèòóö³éíîãî êîíòðîëþ ÿê ãëîáàëüíîìó ïîë³òèêî-ïðàâî-
âîìó ÿâèùó íàëåæèòü âàæëèâå ì³ñöå â ³ñòîð³¿ ñâ³òîâî¿ êîíñòèòóö³éíî¿ þñòè-
ö³¿, à íàêîïè÷åíèé 15 äåðæàâàìè ñâîºð³äíèé äîñâ³ä îõîðîíè êîíñòèòóö³¿ º
çàãàëüíîëþäñüêèì ïîë³òèêî-ïðàâîâèì íàäáàííÿì.

Ïåðåïë³òàþ÷èñü â ³äåîëîã³÷í³é ñïðÿìîâàíîñò³, ìåõàí³çìè çàõèñòó êîíñòè-
òóö³¿ ìàëè ñâî¿ îñîáëèâîñò³ ó êîæí³é ç äåðæàâ íîâîãî òèïó. Ñïðîáóºìî ¿õ
ïðîàíàë³çóâàòè.

Ïåðøîþ ç ïîâîºííèõ ñîö³àë³ñòè÷íèõ ìîäåëåé êîíñòèòóö³éíî¿ þñòèö³¿ ñòà-
ëà þãîñëàâñüêà ñèñòåìà. Åâîëþö³îíóâàëà âîíà äîñèòü ñâîºð³äíî ïî÷èíà-

þ÷è ç áåðåçíÿ 1941 ðîêó, òîáòî ç ÷àñ³â ïîâàëåííÿ äèêòàòîðñüêîãî ôàøèñò-
ñüêîãî ðåæèìó. Ï³ä ÷àñ í³ìåöüêî¿ îêóïàö³¿ ãîëîâíèì çàõèñíèêîì ôàêòè÷-
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1 Êîíñòèòóöèè ñîöèàëèñòè÷åñêèõ ãîñóäàðñòâ. — Ñáîðíèê â 2 ò. — Ò. ². — Ì., 1987. — Ñ. 9; Þãî-

ñëàâèÿ. Ôåäåðàòèâíàÿ Íàðîäíàÿ Ðåñïóáëèêà. Êîíñòèòóöèÿ. — Ì., 1947.



íèõ êîíñòèòóö³é ó çâ³ëüíåíèõ ðàéîíàõ êðà¿íè ñòàëî Àíòèôàøèñòñüêå â³÷å
íàðîäíîãî âèçâîëåííÿ Þãîñëàâ³¿ (ÀÂÍÂÞ), äå ïðîâ³äíó ðîëü â³ä³ãðàâàëà Êî-
ìóí³ñòè÷íà ïàðò³ÿ Þãîñëàâ³¿ (ÊÏÞ) íà ÷îë³ ç ìàðøàëîì É.Á. Ò³òî. Ó 1943 ðî-
ö³ ÀÂÍÂÞ ðåôîðìóâàëîñü ó âåðõîâíèé ïðåäñòàâíèöüêèé, çàêîíîäàâ÷èé ³
âèêîíàâ÷èé îðãàí Þãîñëàâ³¿. Ó ïåð³îä ì³æ éîãî ñåñ³ÿìè êîíòðîëüí³ ôóíêö³¿
ÀÂÍÂÞ ïîêëàäàëèñü íà Ïðåçèä³þ ÀÂÍÂÞ òà íà óðÿä — Íàö³îíàëüíèé êî-
ì³òåò âèçâîëåííÿ Þãîñëàâ³¿, ÿêèé ó 1945 ðîö³ î÷îëèâ ². Ðèáàð.

Ñàìå íà ñåñ³ÿõ ÀÂÍÂÞ (ëèñòîïàä 1943 ðîêó, ñåðïåíü 1945 ðîêó) ïî÷àëà
ôîðìóâàòèñÿ ïåðøà þðèäè÷íà êîíñòèòóö³ÿ íîâî¿ Þãîñëàâ³¿, ÿêà îòðèìàëà
íàçâó Äåìîêðàòè÷íà Ôåäåðàòèâíà Þãîñëàâ³ÿ (çàêîíè ïðî Óñòàíîâ÷ó ñêóï-
ùèíó, ïðî ñïèñêè âèáîðö³â, ïðî âèáîðè òîùî), à ç ëèñòîïàäà 1945 ðîêó —
Ôåäåðàòèâíà Íàðîäíà Ðåñïóáë³êà Þãîñëàâ³ÿ (ÔÍÐÞ), ùî îçíà÷àëî îñòàòî÷-
íó ë³êâ³äàö³þ ìîíàðõ³¿. Ùå äî öüîãî ãîëîâíèé ñóá’ºêò êîíñòèòóö³éíî¿ îõîðî-
íè âæå ³ìåíóâàâñÿ ÿê Òèì÷àñîâà íàðîäíà ñêóïùèíà. Óñòàíîâ÷à ñêóïùèíà
31 ñ³÷íÿ 1946 ðîêó óõâàëèëà íîâèé îá’ºêò êîíñòèòóö³éíîãî çàõèñòó — Êîí-
ñòèòóö³þ ÔÍÐÞ1, ÿêà ïðîãîëîøóâàëà, ùî âëàäà â³äíèí³ âèõîäèòü â³ä íàðî-
äó ³ íàëåæèòü íàðîäó (ñòàòòÿ 6), ÿêèé çä³éñíþº ¿¿ ÷åðåç íàðîäí³ êîì³òåòè òà
ñêóïùèíè (ñòàòòÿ 16).

Íàéâèùèé ôåäåðàëüíèé îðãàí ïàðëàìåíòñüêîãî êîíñòèòóö³éíîãî êîí-
òðîëþ — Íàðîäíà ñêóïùèíà — ñêëàäàâñÿ ç äâîõ ïàëàò — Ñîþçíîãî â³÷à

òà Â³÷à íàðîä³â. Ó ïåð³îä ì³æ ñåñ³ÿìè Íàðîäíî¿ ñêóïùèíè êîíòðîëüí³ ôóíê-
ö³¿ ïîêëàäàëèñü íà ¿¿ Ïðåçèä³þ, âêëþ÷àþ÷è âèêëþ÷íå ïðàâî îñòàííüî¿ íà
îô³ö³éíå òëóìà÷åííÿ ôåäåðàëüíèõ çàêîí³â ³ ïðàâî ðîçïóñêó ïàðëàìåíòó ó
âèïàäêó ðîçá³æíîñòåé ïàëàò ïðè óõâàëåíí³ òîãî ÷è ³íøîãî çàêîíîïðîåêòó
(ñòàòò³ 73—76). Óðÿä ÔÍÐÞ, ñôîðìîâàíèé Íàðîäíîþ ñêóïùèíîþ, çä³éñíþ-
âàâ àäì³í³ñòðàòèâíèé êîíòðîëü ó ãàëóçÿõ ñóñï³ëüíîãî æèòòÿ, àëå é ñàì áóâ
â³äïîâ³äàëüíèì ³ ï³äêîíòðîëüíèì Íàðîäí³é ñêóïùèí³ (ñòàòò³ 77—78).

«Ì³í³ñèñòåìè» êîíñòèòóö³éíî¿ þñòèö³¿ ó 6 íàðîäíèõ ðåñïóáë³êàõ — Ñåðá³¿,
Õîðâàò³¿, Ñëîâåí³¿, Áîñí³¿ ³ Ãåðöåãîâèí³, Ìàêåäîí³¿ òà ×îðíîãîð³¿, â Àâòîíîì-
íîìó êðà¿ Âîºâîäèíà òà Àâòîíîìí³é îáëàñò³ Êîñîâî ³ Ìåòîõ³ÿ (êðàé ³ îáëàñòü
âõîäèëè äî ñêëàäó Ñåðá³¿) — âèáóäîâóâàëèñü çà àíàëîã³ºþ ç ôåäåðàëüíîþ.
Ëèøå íàçâè ñóá’ºêò³â êîíñòèòóö³éíîãî êîíòðîëþ ó êðà¿ òà îáëàñò³ áóëè äåùî
³íøèìè: ó Âîºâîäèí³ ¿¿ âëàñíà Íàðîäíà ñêóïùèíà ôîðìóâàëà Ãîëîâíèé âè-
êîíàâ÷èé êîì³òåò, à ó Êîñîâ³ òà Ìåòîõ³¿ ä³ÿëè Îáëàñíèé íàðîäíèé êîì³òåò òà
Îáëàñíèé âèêîíàâ÷èé êîì³òåò. Ó ì³ñòàõ, ñåëàõ, ðàéîíàõ, îêðóãàõ êîíòðîëü-
í³ ôóíêö³¿ ïîêëàäàëèñü íà ì³ñöåâ³ íàðîäí³ êîì³òåòè, ÿê³ ïîâñþäíî îáèðà-
ëèñü çàì³ñòü íàðîäíî-âèçâîëüíèõ êîì³òåò³â.

Íàïðèê³íö³ 40-õ — ïî÷àòêó 50-õ ðîê³â äî Êîíñòèòóö³¿ 1946 ðîêó êîíñòè-
òóö³éíèìè çàêîíàìè ïåð³îäè÷íî âíîñèëèñü çì³íè, íàéêàðäèíàëüí³øèìè ç
ÿêèõ áóëè çì³íè çã³äíî ç Êîíñòèòóö³éíèì çàêîíîì ïðî îñíîâè ãðîìàäñüêî-
ãî ³ ïîë³òè÷íîãî óñòðîþ ÔÍÐÞ ³ ñîþçíèõ îðãàí³â âëàäè, ÿêèé ó ë³òåðàòóð³
íå áåç ï³äñòàâ ÷àñòî ³ìåíóºòüñÿ Êîíñòèòóö³ºþ Þãîñëàâ³¿ 1953 ðîêó2.

Ñåðåä íàéâèùèõ ñóá’ºêò³â êîíñòèòóö³éíîãî êîíòðîëþ ç’ÿâèâñÿ ïðåçèäåíò
ÔÍÐÞ (íèì áóëî â³äðàçó îáðàíî É.Á. Ò³òî, ÿêèé âîäíî÷àñ çàëèøàâñÿ ãîëî-
âîþ Ñîþçó êîìóí³ñò³â Þãîñëàâ³¿ (ÑÊÞ), ÿê ñòàëà íàçèâàòèñü ðåôîðìîâàíà ó
1952 ðîö³ ÊÏÞ), êîòðèé çîñåðåäèâ ó ñâî¿õ ðóêàõ ìàéæå âñ³ êîíñòèòóö³éí³
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1 Äèâ.: Þãîñëàâèÿ, Ôåäåðàòèâíàÿ Íàðîäíàÿ Ðåñïóáëèêà. Çàêîíû è ïîñòàíîâëåíèÿ. — Ì.,

1956.
2 Êîíñòèòóöèÿ Ñîöèàëèñòè÷åñêîé Ôåäåðàòèâíîé Ðåñïóáëèêè Þãîñëàâèè. Ïðèíÿòà 7 àïðåëÿ

1963 ãîäà // Êîíñòèòóöèè çàðóáåæíûõ ñîöèàëèñòè÷åñêèõ ãîñóäàðñòâ Åâðîïû. — Ì., 1973. —

Ñ. 534—657; Ñîöèàëèñòè÷åñêàÿ Ôåäåðàòèâíàÿ Ðåñïóáëèêà Þãîñëàâèÿ. Êîíñòèòóöèÿ. 1963. — Ì.,

1966.



êîíòðîëüí³ ïîâíîâàæåííÿ, ÿê³ ðàí³øå íàëåæàëè ë³êâ³äîâàí³é íà òîé ÷àñ
Ïðåçèä³¿ Íàðîäíî¿ ñêóïùèíè (ñòàòò³ 70—73). ßêùî âçÿòè äî óâàãè, ùî ïðå-
çèäåíò ñòàâ ùå é ãîëîâîþ Ôåäåðàòèâíî¿ àäì³í³ñòðàòèâíî¿ ðàäè ÿê âèêîíàâ-
÷îãî îðãàíó Ñêóïùèíè, òî ñòàíå çðîçóì³ëèì âåëè÷åçíèé îáñÿã óïðàâë³í-
ñüêèõ ³ êîíòðîëüíèõ, òà ùå é çàêîíîäàâ÷èõ ôóíêö³é (ñòàòòÿ 79), ùî óîñîá-
ëþâàëèñü ãëàâîþ äåðæàâè.

Íàðîäíà ñêóïùèíà ÿê îðãàí ïàðëàìåíòñüêîãî êîíñòèòóö³éíîãî êîíòðîëþ
òåïåð ³ìåíóâàëàñü Ñîþçíîþ íàðîäíîþ ñêóïùèíîþ ³ ñêëàäàëàñÿ ç äâîõ ïà-
ëàò — Ñîþçíîãî â³÷à (îáèðàëîñü çà íîðìîþ 1 äåïóòàò â³ä 60 òèñÿ÷ âèáîðö³â)
òà Â³÷à âèðîáíèê³â (îáèðàëîñü â³ä ïðîìèñëîâèê³â, ðåì³ñíèê³â ³ ñåëÿí çà íîð-
ìîþ 1 äåïóòàò â³ä 70 òèñÿ÷ íàñåëåííÿ). Ùî æ ñòîñóºòüñÿ Â³÷à íàðîä³â, òî âî-
íî ïåðåòâîðþâàëîñü íà îðãàí³çîâàíó ÷àñòèíó Ñîþçíîãî â³÷à (îáèðàëîñü ïî
10 äåïóòàò³â â³ä â³÷à ðåñïóáë³ê, 6 — â³ä â³÷à Âîºâîäèíè, 4 — â³ä â³÷à Êîñîâî)
³ îòðèìóâàëî ïîâíîâàæåííÿ ó âèïàäêàõ, âñòàíîâëåíèõ çàêîíîì, çáèðàòèñü ³
óõâàëþâàòè äåÿê³ ð³øåííÿ. Çàãàëîì æå ÷èìàëî êîëèøí³õ êîíòðîëüíèõ ïîâ-
íîâàæåíü ïàðëàìåíòó ïåðåäàâàëîñü ïðåçèäåíòó, Ôåäåðàòèâí³é àäì³í³ñòðà-
òèâí³é ðàä³ ³ ðåñïóáë³êàì — ÷ëåíàì ôåäåðàö³¿. Óñ³ ïðåäñòàâíèöüê³ îðãàíè
îñòàíí³õ òåæ ïåðåòâîðþâàëèñü íà äâîïàëàòí³ ñòðóêòóðè, ÿê³ ñêëàäàëèñü ç
Â³÷à âèðîáíèê³â òà Ðåñïóáë³êàíñüêîãî (êðàéîâîãî, îáëàñíîãî) â³÷à.

Âèð³øåííÿ ïèòàííÿ ùîäî â³äïîâ³äíîñò³ çàêîí³â Êîíñòèòóö³¿, ÿê ³ â ³íøèõ
êðà¿íàõ ñîö³àë³ñòè÷íîãî òàáîðó, áóëî â³äíåñåíî âèêëþ÷íî äî êîìïåòåíö³¿
Ñîþçíî¿ ³ ðåñïóáë³êàíñüêèõ ñêóïùèí. Ùî æ ñòîñóºòüñÿ ï³äçàêîííèõ àêò³â,
òî ñóäè ó ðàç³ âèÿâëåííÿ ðîçõîäæåííÿ ïðèïèñ³â ç Êîíñòèòóö³ºþ ìàëè ïðàâî
¿õ íå çàñòîñîâóâàòè, àëå íå ñêàñîâóâàòè. Ñïèðàþ÷èñü íà òàêó ñóäîâó ïðàê-
òèêó, Ñîþçíà ³ ðåñïóáë³êàíñüê³ ñêóïùèíè ³íêîëè àíóëþâàëè çàêîíè òà ³íø³
àêòè, êîíñòèòóö³éí³ñòü ÿêèõ ñòàâèëàñÿ ï³ä ñóìí³â, àëå ðîáèëîñÿ öå äóæå
ð³äêî.

Íà ï³äñòàâ³ ñòàòåé 6 ³ 36 Êîíñòèòóö³éíîãî çàêîíó 1953 ðîêó Ñîþçíà íà-
ðîäíà ñêóïùèíà ð³âíî ÷åðåç 10 ðîê³â óõâàëèëà íîâó Êîíñòèòóö³þ âæå ÿê
Êîíñòèòóö³þ Ñîö³àë³ñòè÷íî¿ Ôåäåðàòèâíî¿ Ðåñïóáë³êè Þãîñëàâ³¿ (ÑÔÐÞ)1.
Ñâîºþ îðèã³íàëüí³ñòþ âîíà çáàãà÷óâàëà ÿê ñâ³òîâó ïðàêòèêó êîíñòèòóö³é-
íî¿ þñòèö³¿, òàê ³ ñâ³òîâèé êîíñòèòóö³îíàë³çì âçàãàë³.

Êîíñòèòóö³ÿ íà ñàìîìó ïî÷àòêó ôîðìóëþâàëà äîñèòü ðîçëîã³ îñíîâí³
ïðèíöèïè, íà ÿêèõ âîíà áàçóâàëàñü. Ó öüîìó àñïåêò³ â³äçíà÷èìî, ùî òóò

â³äðàçó çàêð³ïëþâàâñÿ ïðèíöèï «ñóäîâîãî êîíòðîëþ çà äîòðèìàííÿì êîí-
ñòèòóö³éíîñò³ ³ çàêîííîñò³» ³ óêîíñòèòóö³éîâóâàâñÿ âåðõîâíèé ñóá’ºêò ³äåî-
ëîã³÷íî¿ ³ ïîë³òè÷íî¿ îõîðîíè Êîíñòèòóö³¿ — ÑÊÞ ÿê «îðãàí³çîâàíà ³ êåð³âíà
ñèëà ðîá³òíè÷îãî êëàñó ³ òðóäîâîãî íàðîäó».

Àêöåíòóþ÷è íà òîìó, ùî «çàõèñò êîíñòèòóö³éíîñò³ ïîêëàäàºòüñÿ íà êîí-
ñòèòóö³éí³ ñóäè» (ñòàòòÿ 74), Êîíñòèòóö³ÿ ì³ñòèëà ñïåö³àëüíó ãëàâó ï³ä íà-
çâîþ «Êîíñòèòóö³éí³ñòü ³ çàêîíí³ñòü» (ñòàòò³ 145—159). Òóò óæå ôîðìóëþ-
âàâñÿ ïðèïèñ, ùî «òóðáîòà ïðî êîíñòèòóö³éí³ñòü ³ çàêîíí³ñòü» º îáîâ’ÿçêîì
íå ò³ëüêè ñóä³â, à é ³íøèõ äåðæàâíèõ îðãàí³â, îðãàí³â ãðîìàäñüêîãî ñàìî-
âðÿäóâàííÿ ³ êîæíîãî, õòî âèêîíóº ïóáë³÷í³ ôóíêö³¿ (ñòàòòÿ 146). ²íøèìè
ñëîâàìè, Êîíñòèòóö³ÿ 1963 ðîêó ïðÿìî â³äíîñèëà äî ÷èñëà ñóá’ºêò³â êîíñòè-
òóö³éíîãî êîíòðîëþ íå ëèøå êîíñòèòóö³éí³, ³íø³ ñóäè, à é ðîçøèðþâàëà ¿õ
êîëî. Îêð³ì òîãî, ï³äêðåñëþâàëîñü, ùî êîíñòèòóö³éí³ ñóäè º «íîñ³ÿìè çàõèñ-
òó» ÿê êîíñòèòóö³éíîñò³, òàê ³ çàêîííîñò³ «â³äïîâ³äíî äî Êîíñòèòóö³¿».

Ó Êîíñòèòóö³¿ 1963 ðîêó ïð³îðèòåò íàäàâàâñÿ îõîðîí³ êîíñòèòóö³éíèõ
ïðàâ ³ êîíñòèòóö³é íå ôåäåðàö³¿, à ¿¿ ÷ëåí³â, òîáòî ñîþçíèõ ðåñïóáë³ê, àâòî-
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1 3 ãðóäíÿ 1968 ðîêó ó ñêëàä³ Ñåðá³¿ áóëè óòâîðåí³ âæå íå êðàé ³ îáëàñòü, à Ñîö³àë³ñòè÷íèé àâ-

òîíîìíèé êðàé Âîºâîäèíà ³ Ñîö³àë³ñòè÷íèé àâòîíîìíèé êðàé Êîñîâî.



íîìíèõ êðà¿â, îáùèí, ðàéîí³â, ³íøèõ ñàìîâðÿäíèõ îäèíèöü, ÿê³ ³ìåíóâà-
ëèñü «ãðîìàäñüêî-ïîë³òè÷íèìè ñï³âäðóæíîñòÿìè» (ñòàòò³ 71—107). Àëå ïðè
öüîìó íàãîëîøóâàëîñü, ùî ³ ðåñïóáë³êàíñüê³ êîíñòèòóö³¿, ³ ðåñïóáë³êàíñüê³
çàêîíè, ³ àêòè äåðæàâíèõ îðãàí³â, ³ ñòàòóòè ãðîìàäñüêî-ïîë³òè÷íèõ ñï³â-
äðóæíîñòåé íå ìîæóòü ñóïåðå÷èòè Êîíñòèòóö³¿ 1963 ðîêó ³ ôåäåðàëüíèì çà-
êîíàì (ñòàòòÿ 148), à àêòè, ùî óõâàëþþòüñÿ ó ðåñïóáë³ö³, ïîâèíí³ «â³äïî-
â³äàòè ðåñïóáë³êàíñüê³é êîíñòèòóö³¿» (ñòàòòÿ 147). ßêùî òàê³ ñóïåðå÷íîñò³
âñòàíîâëþâàëèñü êîíñòèòóö³éíèìè ñóäàìè, òî ä³ÿëè â³äïîâ³äíî ÷è òî ñîþç-
íà, ÷è òî ðåñïóáë³êàíñüêà êîíñòèòóö³¿, ÷è òî ôåäåðàëüíèé çàêîí. Äî ð³øåí-
íÿ Êîíñòèòóö³éíîãî ñóäó Ñîþçíå âèêîíàâ÷å â³÷å ìîãëî ïðèçóïèíèòè âèêî-
íàííÿ ïðèïèñó àêòà ðåñïóáë³êàíñüêîãî âèêîíàâ÷îãî â³÷à, îñòàííº — àê-
òà îáùèííî¿ àáî ðàéîííî¿ ñêóïùèíè, à îáùèííà ÷è ðàéîííà ñêóïùèíà —
àêòà ãðîìàäñüêî-ïîë³òè÷íî¿ ñï³âäðóæíîñò³ àáî ³íøî¿ ñàìîâðÿäíî¿ îðãàí³çà-
ö³¿ (ñòàòòÿ 151).

Íàäçâè÷àéíîþ ñâîºð³äí³ñòþ â³äçíà÷àâñÿ ³ ïàðëàìåíòñüêèé êîíñòèòóö³é-
íèé êîíòðîëü, çä³éñíþâàíèé Ñîþçíîþ ñêóïùèíîþ. ßê «âèùèé îðãàí

âëàäè ³ îðãàí ãðîìàäñüêîãî ñàìîâðÿäóâàííÿ ó ðàìêàõ ïðàâ ³ îáîâ’ÿçê³â ôå-
äåðàö³¿» (ñòàòòÿ 163) Ñêóïùèíà, íàä³ëåíà âèêëþ÷íèìè ïðàâàìè óõâàëåííÿ
ð³øåíü ïðî çì³íè äî Êîíñòèòóö³¿, îáðàííÿ ïðåçèäåíòà (à ç 1967 ðîêó — ³
â³öå-ïðåçèäåíòà) ÑÔÐÞ, Ñîþçíîãî âèêîíàâ÷îãî â³÷à, ñóää³â Êîíñòèòóö³éíî-
ãî ³ âåðõîâíèõ ñóä³â, çä³éñíåííÿ «ïîë³òè÷íîãî êîíòðîëþ çà ðîáîòîþ ïîë³òè-
êî-âèêîíàâ÷èõ ³ óïðàâë³íñüêèõ îðãàí³â ôåäåðàö³¿» (ñòàòòÿ 164), âåëà òàêó
ä³ÿëüí³ñòü íå ÿê îäíîïàëàòíèé ÷è äâîïàëàòíèé, à ÿê ï’ÿòè-, à çãîäîì — ³ øåñ-
òèïàëàòíèé îðãàí. Éäåòüñÿ ïðî òå, ùî, ïîðÿä ³ç Ñîþçíèì â³÷å (äî ñêëàäó ÿêî-
ãî äî ãðóäíÿ 1968 ðîêó âõîäèëî ³ Â³÷å íàðîä³â), Ñîþçíà ñêóïùèíà âêëþ÷àëà
ð³âíîïðàâí³ ç íèì Ãîñïîäàðñüêå (çàì³ñòü êîëèøíüîãî Âèðîáíè÷îãî), Îñâ³ò-
íüî-êóëüòóðíå, Ñîö³àëüíî-îõîðîííîçäîðîâ÷å â³÷à ïî 120 äåïóòàò³â êîæíå,
ÿêèõ îáèðàëè íà 5 ðîê³â «òðóäîâ³ ñï³âäðóæíîñò³», òà Ãðîìàäñüêî-ïîë³òè÷íå
â³÷å, 120 äåïóòàò³â ÿêîãî îáèðàëèñÿ íàðîäîì. Çà êîæíèì ç ÷îòèðüîõ îñòàí-
í³õ â³÷ Êîíñòèòóö³ÿ âèçíà÷àëà ïåâíå êîëî ïèòàíü äëÿ çàêîíîäàâ÷îãî âðåãó-
ëþâàííÿ, ÿê³ òå ÷è ³íøå â³÷å âèð³øóâàëè ðàçîì ³ç Ñîþçíèì çà àêòèâíî¿ ó÷àñ-
ò³ ³íøèõ. Ó ãðóäí³ 1968 ðîêó óòâîðèëàñÿ øîñòà ïàëàòà Ñîþçíî¿ ñêóïùèíè
øëÿõîì ïîâåðíåííÿ êîëèøí³õ ïîâíîâàæåíü Â³÷ó íàðîä³â, ùî îáèðàëîñü ó
ñêëàä³ 140 äåïóòàò³â (ïî 20 â³ä ðåñïóáë³ê ³ ïî 10 — â³ä êðà¿â). Îòæå, ïàðëà-
ìåíòñüêèé êîíñòèòóö³éíèé êîíòðîëü ó ÑÔÐÞ áóâ «áàãàòîïîâåðõîâèì» ç òåí-
äåíö³ºþ äî âèð³øåííÿ îñíîâíèõ ïèòàíü Ñîþçíèì â³÷åì ³ Â³÷åì íàðîä³â, òîá-
òî äî êëàñè÷íî¿ äâîïàëàòíî¿ ñòðóêòóðè Ñîþçíî¿ ñêóïùèíè1.

Òðàäèö³éíî ïðåçèäåíòñüê³ ïîë³òè÷í³ êîíñòèòóö³éí³ êîíòðîëüí³ ïîâíîâà-
æåííÿ áóëè âåëüìè øèðîêèìè, à ïî÷èíàþ÷è ç 1971 ðîêó âîíè îá’ºäíóâàëèñü
³ç òàêèìè ñàìèìè ïîâíîâàæåííÿìè â³äíîâëåíî¿ Ïðåçèä³¿ ÑÔÐÞ, î÷îëþâàíî¿
É.Á. Ò³òî, ÿêîãî ñòàòòÿ 220 Êîíñòèòóö³¿ çàòâåðäèëà äîâ³÷íèì ïðåçèäåíòîì2.

Ñîö³àë³ñòè÷íà Ôåäåðàòèâíà Ðåñïóáë³êà Þãîñëàâ³ÿ ç 1963 ðîêó áóëà ºäè-
íîþ ç ºâðîïåéñüêèõ ñîö³àë³ñòè÷íèõ êðà¿í, ó ÿê³é ä³ÿëè êëàñè÷í³ êîíñòèòó-
ö³éí³ ñóäè. Äî ïîâíîâàæåíü ôåäåðàëüíîãî Êîíñòèòóö³éíîãî ñóäó (ïåðøèé ãî-
ëîâà Á. Éîâàíîâè÷) íàëåæàëî âèð³øåííÿ: ïèòàíü ïðî â³äïîâ³äí³ñòü ñîþçíèõ
çàêîí³â Êîíñòèòóö³¿ — ðåñïóáë³êàíñüêèõ — ñîþçíîìó çàêîíó, àêò³â ³íøèõ
äåðæàâíèõ îðãàí³â — ³ Êîíñòèòóö³¿, ³ ñîþçíèì çàêîíàì; ñïîð³â ì³æ ôåäåðà-
ö³ºþ ³ ðåñïóáë³êîþ, ì³æ îêðåìèìè ðåñïóáë³êàìè, ñïîð³â ïðî êîìïåòåíö³þ
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1 Çíà÷íó ðîëü ó ïîë³òè÷íîìó êîíñòèòóö³éíîìó êîíòðîë³ â³ä³ãðàâàëà Çàêîíîäàâ÷î-ïðàâîâà êî-

ì³ñ³ÿ Ñîþçíî¿ ñêóïùèíè, à òàêîæ ¿¿ Ñåêðåòàð³àò çàêîíîäàâ÷èõ ïðîïîçèö³é, ÿê³ çä³éñíþâàëè

ðåòåëüíèé ïîïåðåäí³é íàãëÿä çà êîíñòèòóö³éí³ñòþ çàêîíîïðîåêò³â.
2 É.Á. Ò³òî îá³éìàâ öþ ïîñàäó 27 ðîê³â, òîáòî äî ñìåðò³ ó 1980 ðîö³.



ì³æ ñóäàìè òîùî (ñòàòòÿ 241). Àêòèâíà ïîçèö³ÿ Êîíñòèòóö³éíîãî ñóäó Þãî-
ñëàâ³¿ âèçíà÷àëàñü òèì, ùî äî éîãî îáîâ’ÿçê³â áóëî â³äíåñåíî óçàãàëüíåííÿ
ïèòàíü ³ âíåñåííÿ ïðîïîçèö³é Ñêóïùèí³ ùîäî âäîñêîíàëåííÿ ðîáîòè ïî çà-
áåçïå÷åííþ êîíñòèòóö³éíîñò³ ³ çàêîííîñò³ â ÑÔÐÞ, ùîäî «êîíñòèòóö³éíîñò³»
ðåñïóáë³êàíñüêèõ êîíñòèòóö³é òîùî.

Ñóá’ºêòàìè çâåðíåííÿ äî Êîíñòèòóö³éíîãî ñóäó áóëè Ñîþçíà, ðåñïóáë³-
êàíñüêà ñêóïùèíè, Ñîþçíå âèêîíàâ÷å, ðåñïóáë³êàíñüêå âèêîíàâ÷å â³-

÷à, Âåðõîâíèé ñóä ÑÔÐÞ, âåðõîâí³ ñóäè ðåñïóáë³ê, ïðîêóðîð ÑÔÐÞ, ðåñ-
ïóáë³êàíñüêèé êîíñòèòóö³éíèé ñóä, ñêóïùèíà ãðîìàäñüêî-ïîë³òè÷íî¿ ñï³â-
äðóæíîñò³. ²íø³ äåðæàâí³ îðãàíè, îðãàí³çàö³¿ ³ ãðîìàäÿíè ìîãëè çâåðòàòèñÿ
äî Êîíñòèòóö³éíîãî ñóäó ÑÔÐÞ ó âèïàäêàõ, âèçíà÷åíèõ çàêîíîì. Ñïðàâè
çà âëàñíîþ ³í³ö³àòèâîþ ì³ã ïîðóøóâàòè ³ ñàì Êîíñòèòóö³éíèé ñóä, ÿêèé
ñïî÷àòêó ñêëàäàâñÿ ç ãîëîâè ³ 10 ñóää³â, à ç 1971 ðîêó — ç ãîëîâè ³ 13 ñóää³â
(ïî 2 â³ä êîæíî¿ ðåñïóáë³êè ³ ïî 1 — â³ä êîæíîãî êðàþ). Âîíè îáèðàëèñü Ñî-
þçíîþ ñêóïùèíîþ çà ïðîïîçèö³ºþ ïðåçèäåíòà ÑÔÐÞ íà â³ñ³ì ðîê³â ³ ìîãëè
áóòè ïåðåîáðàíèìè íà ùå îäèí òåðì³í (ñòàòò³ 243, 249). Çàñ³äàííÿ ââàæà-
ëèñü ïîâíîâàæíèìè çà íàÿâíîñò³ 6 (çãîäîì — 9) ñóää³â, à ð³øåííÿ óõâàëþ-
âàëèñü ïðîñòîþ á³ëüø³ñòþ ïðèñóòí³õ.

ßêùî Êîíñòèòóö³éíèé ñóä âñòàíîâëþâàâ, ùî ñîþçíèé çàêîí íå â³äïî-
â³äàº Êîíñòèòóö³¿ ÑÔÐÞ, Ñêóïùèíà çîáîâ’ÿçàíà áóëà ïðîòÿãîì 6 ì³ñÿö³â
ïðèâåñòè öåé çàêîí ó â³äïîâ³äí³ñòü ç Êîíñòèòóö³ºþ. ßêùî öüîãî çðîáëåíî
íå áóëî, çàêîí âòðà÷àâ ÷èíí³ñòü. Òàê³ ñàì³ ïðàâèëà âñòàíîâëþâàëèñü äëÿ
ðåñïóáë³êàíñüêèõ çàêîí³â, âèçíàíèõ òàêèìè, ùî íå â³äïîâ³äàþòü Êîíñòè-
òóö³¿ ÑÔÐÞ ÷è ñîþçíîìó çàêîíó1. Ñòîñîâíî ï³äçàêîííèõ àêò³â óñ³õ ð³âí³â,
òî ó ðàç³ âèçíàííÿ ¿õ íåêîíñòèòóö³éíèìè âîíè ñêàñîâóâàëèñü â³äðàçó. Êîí-
ñòèòóö³éíîìó ñóäó íàäàâàëîñü ïðàâî íå âèçíàâàòè çàêîí ÷è îêðåìå éîãî
ïîëîæåííÿ íåêîíñòèòóö³éíèì: â³í ì³ã îô³ö³éíî éîãî âèòëóìà÷èòè ³ íàäàòè
éîìó îáîâ’ÿçêîâèé äëÿ âñ³õ «êîíñòèòóö³éíèé ñìèñë» (ñòàòòÿ 250).

Ç 15 ëþòîãî 1964 ðîêó íà ï³äñòàâ³ Êîíñòèòóö³¿ 1963 ðîêó â ÑÔÐÞ ðîçïî-
÷àëè ðîáîòó ùå 6 êîíñòèòóö³éíèõ ñóä³â ñîö³àë³ñòè÷íîãî òèïó. Éäåòüñÿ ïðî
êîíñòèòóö³éí³ ñóäè âñ³õ ðåñïóáë³ê — ÷ëåí³â ôåäåðàö³¿, ïîâíîâàæåííÿ ³ ïðà-
âîâèé ñòàòóñ ÿêèõ âñòàíîâëþâàâñÿ êîíñòèòóö³ÿìè ³ çàêîíàìè öèõ ðåñïóá-
ë³ê. Ôåäåðàëüíèé Êîíñòèòóö³éíèé ñóä ÑÔÐÞ íå áóâ âèùîþ ñóäîâîþ ³íñòàí-
ö³ºþ íàä ðåñïóáë³êàíñüêèìè êîíñòèòóö³éíèìè ñóäàìè ³ íå ì³ã îö³íþâàòè ¿õ
ð³øåííÿ. Ê³ëüê³ñòü ÷ëåí³â êîíñòèòóö³éíèõ ñóä³â ðåñïóáë³ê, îáðàíèõ â³äïî-
â³äíèìè ñêóïùèíàìè íà 8 ðîê³â (ç ïðàâîì ïåðåîáðàííÿ ùå íà îäèí òàêèé
ñàìèé ñòðîê), êîëèâàëîñü â³ä 4 (×îðíîãîð³ÿ) äî 10 (Ñåðá³ÿ). ßêèõîñü îñîáëè-
âèõ óìîâ (ÿê ³ äëÿ ôåäåðàëüíîãî Êîíñòèòóö³éíîãî ñóäó) äëÿ ñóää³â íå âñòà-
íîâëþâàëîñü. Òîìó äî ¿õ ñêëàäó ì³ã áóòè îáðàíèì áóäü-õòî. Íà ïðàêòèö³ ñóä-
äÿìè ñòàâàëè â³äîì³ ïîë³òè÷í³ àáî ãðîìàäñüê³ ä³ÿ÷³, á³ëüø³ñòü ç ÿêèõ ìàëà
âèùó þðèäè÷íó îñâ³òó.

Äîñâ³ä ä³ÿëüíîñò³ âñ³õ ñåìè êîíñòèòóö³éíèõ ñóä³â Þãîñëàâ³¿ ïðîòÿãîì
1964—1974 ðîê³â ñïðîñòîâóâàâ òâåðäæåííÿ îðòîäîêñàëüíèõ ìàðêñèñò³â
ïðî íåìîæëèâ³ñòü ³ íåäîö³ëüí³ñòü ñóäîâî¿ êîíñòèòóö³éíî¿ þñòèö³¿ â óìîâàõ
ºäíîñò³ âëàäè ³ âåðõîâåíñòâà çàêîíîäàâ÷îãî îðãàíó.
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1 Çâåðíåìî óâàãó: ôîðìàëüíî ïðèíöèï âåðõîâåíñòâà ïàðëàìåíòó íå ïîðóøóâàâñÿ, îñê³ëüêè

Êîíñòèòóö³éíèé ñóä Þãîñëàâ³¿ íà÷åáòî íå ñêàñîâóâàâ çàêîíè, à âèäàâàâ ò³ëüêè «ïåðøå äåêëàðà-

òèâíå ð³øåííÿ», òîáòî ñâîºð³äíå ïîïåðåäæåííÿ. ßêùî æ íà íüîãî íå ðåàãóâàëè, òî Ñóä ï³ñëÿ òîãî,

ÿê ñïëèâàâ âñòàíîâëåíèé ñòðîê, óõâàëþâàâ «äðóãå äåêëàðàòèâíå ð³øåííÿ» ïðî íàáóòòÿ ÷èííîñò³

ñòàòòÿìè 206, 207 òà 384 Êîíñòèòóö³¿, ÿê³ é ïîçáàâëÿëè àíòèêîíñòèòóö³éíèé àêò ñèëè. Òàêèì ÷è-

íîì, íå Êîíñòèòóö³éíèé ñóä ñêàñîâóâàâ çàêîíè, à ¿õ ë³êâ³äîâóâàëà ñàìà Êîíñòèòóö³ÿ, íå «ï³ä-

ðèâàþ÷è» ïðè öüîìó àâòîðèòåò ïàðëàìåíòó. Àëå îçíàêè «áóðæóàçíîãî ïîä³ëó âëàäè» â Þãîñëàâ³¿

ó ë³òåðàòóð³ ï³ääàâàëèñü êðèòèö³.



Àëå áàãàòîíàö³îíàëüí³ñòü äåðæàâè, ïåð³îäè÷íà âîðîæíå÷à ³ ðîçðèâè òî ç
ÑÐÑÐ, òî ç ÊÍÐ, òî ç Àëáàí³ºþ, òî ç Áîëãàð³ºþ, òî ç ²òàë³ºþ, ïîñò³éíà áî-

ðîòüáà ç âíóòð³øí³ìè âîðîãàìè — ïðàâèìè îïîðòóí³ñòàìè (ãðóïà Ì. Äæ³ëà-
ñà òà ³íø³), ÷èñëåíí³ ñòóäåíòñüê³ çàâîðóøåííÿ, íàïðóæåí³ ñòîñóíêè ³ êîí-
ôë³êòè ì³æ ñîþçíèìè ðåñïóáë³êàìè, îñîáëèâî ì³æ Õîðâàò³ºþ ³ Ñåðá³ºþ, ì³æ
Êîñîâî ³ Ñåðá³ºþ, ï³äðèâàëè âíóòð³øíþ ñòàá³ëüí³ñòü ó ÑÔÐÞ, ïðèçâîäèëè
äî ÷èñëåííèõ êàðäèíàëüíèõ çì³í Êîíñòèòóö³¿ 1963 ðîêó, îñîáëèâî ó 1968,
1969 òà 1973 ðîêàõ (42 ôóíäàìåíòàëüí³ ïîïðàâêè).

Íå ñòàëà êðàùîþ ñèòóàö³ÿ ³ ï³ñëÿ ïðèéíÿòòÿ ó 1974 ðîö³ íîâî¿ Êîíñòèòó-
ö³¿ ÑÔÐÞ1. Ïàðëàìåíòñüêèé êîíñòèòóö³éíèé êîíòðîëü çà ¿¿ äîòðèìàííÿì,
ÿê ³ êîëèñü, çä³éñíþâàâ äâîïàëàòíèé ïàðëàìåíò — Ñêóïùèíà ÑÔÐÞ, ÿêà
ñêëàäàëàñÿ òåïåð ³ç Ñîþçíîãî â³÷à òà Â³÷à ðåñïóáë³ê ³ êðà¿â. Äåùî ïåðå-
ðîçïîä³ëÿëàñü êîìïåòåíö³ÿ ì³æ ³íøèìè ñóá’ºêòàìè êîíñòèòóö³éíîãî êîí-
òðîëþ — ïðåçèäåíòîì, Ïðåçèä³ºþ ÑÔÐÞ ³ Ñîþçíèì âèêîíàâ÷èì â³÷å2.
Çíà÷íî ðîçøèðþâàëèñü ïðàâà ðåñïóáë³ê ³ àâòîíîìíèõ êðà¿â, ó òîìó ÷èñë³ â
ãàëóç³ êîíñòèòóö³éíîãî êîíòðîëþ. Ñòàòò³ 204—216 Êîíñòèòóö³¿ 1974 ðîêó
âñòàíîâëþâàëè îáîâ’ÿçêîâ³ñòü çàõèñòó íå ëèøå çàêîííîñò³, à é êîíñòèòóö³é-
íîñò³ ó ñôåðàõ îõîðîíè ïðàâ ³ ñâîáîä ëþäèíè, ñàìîâðÿäóâàííÿ, ñóñï³ëüíî¿
âëàñíîñò³, ñàìîâðÿäíèõ òà ³íøèõ ïðàâ îðãàí³çàö³é îá’ºäíàíî¿ ïðàö³, ³íøèõ
ñàìîâðÿäíèõ îðãàí³çàö³é ³ ñï³âäðóæíîñòåé òà ãðîìàäñüêî-ïîë³òè÷íèõ ñï³â-
äðóæíîñòåé. Íà ãðîìàäÿí òà íàçâàí³ îðãàíè ïîêëàäàëàñü «òóðáîòà ïðî êîí-
ñòèòóö³éí³ñòü», «³í³ö³àòèâà çàõèñòó êîíñòèòóö³éíîñò³» òîùî (ñòàòòÿ 205).
Âñòàíîâëþâàëîñü, ùî ðåñïóáë³êàíñüê³ ³ êðàéîâ³ êîíñòèòóö³¿ «íå ìîæóòü ïå-
ðåáóâàòè ó ñóïåðå÷íîñò³ ç Êîíñòèòóö³ºþ ÑÔÐÞ», ÿê ³ «âñ³ çàêîíè òà ³íø³
ïðèïèñè òà çàãàëüí³ àêòè äåðæàâíèõ ³ ãðîìàäñüêèõ îðãàí³â» (ñòàòòÿ 206).

Çà íîâîþ Êîíñòèòóö³ºþ ÑÔÐÞ íà òåðèòîð³¿ äåðæàâè ìàëè ä³ÿòè âæå
íå ñ³ì, à äåâ’ÿòü êîíñòèòóö³éíèõ ñóä³â. Äîäàòêîâî äî êîíñòèòóö³éíèõ ñóä³â
Þãîñëàâ³¿, Ñåðá³¿, Õîðâàò³¿, Ñëîâåí³¿, Áîñí³¿ òà Ãåðöîãîâèíè, Ìàêåäîí³¿, ×îð-
íîãîð³¿ ñòâîðþâàëèñü êîíñòèòóö³éí³ ñóäè â àâòîíîìíèõ êðàÿõ Âîºâîäèí³ òà
Êîñîâî, ÿê³, ÿê ³ ðàí³øå, âõîäèëè äî ñêëàäó Ñîö³àë³ñòè÷íî¿ ðåñïóáë³êè Ñåð-
á³¿. Ó ñòàòòÿõ 375—396 âèêëàäàëèñü ïîâíîâàæåííÿ Êîíñòèòóö³éíîãî ñóäó
ÑÔÐÞ, äî ÿêèõ äîäàâàëîñü âèð³øåííÿ ïèòàíü ïðî â³äïîâ³äí³ñòü Êîíñòèòó-
ö³¿ àêò³â ñàìîâðÿäíèõ îðãàí³â, ïðî êîë³ç³¿ êîìïåòåíö³¿ Êîíñòèòóö³éíîãî ñóäó
Ñåðá³¿ òà êîíñòèòóö³éíèõ ñóä³â Âîºâîäèíè ³ Êîñîâî, çâè÷àéíèõ ñóä³â òà ³í-
øèõ äåðæàâíèõ îðãàí³â. Çàêð³ïèëîñü ïîëîæåííÿ ïðî ïóáë³÷íèé õàðàêòåð
ä³ÿëüíîñò³ Êîíñòèòóö³éíîãî ñóäó ÑÔÐÞ, ùî, ÿê ³ ó òðè ïîïåðåäí³ ðîêè,
ôóíêö³îíóâàâ ó ñêëàä³ ãîëîâè òà 13 ñóää³â. Îñòàíí³ âæå íå ìîãëè îáèðàòèñü
íà äðóãèé âîñüìèð³÷íèé ñòðîê (ñòàòòÿ 381). Çíà÷íî ðîçøèðþâàëîñü êîëî
ñóá’ºêò³â çâåðíåííÿ äî Êîíñòèòóö³éíîãî ñóäó ÑÔÐÞ (ñòàòòÿ 387). Â³äïîâ³ä-
íî äî ñòàòò³ 384 òåïåð áóäü-ÿêà ñêóïùèíà ìàëà ïðàâî âèìàãàòè â³ä Êîíñòè-
òóö³éíîãî ñóäó ÑÔÐÞ ïðîäîâæèòè 6-ì³ñÿ÷íèé ñòðîê äëÿ ðîçãëÿäó éîãî ïðî-
ïîçèö³é ùîäî êîíñòèòóö³éíîñò³ òîãî ÷è ³íøîãî àêòà ùå íà 6 ì³ñÿö³â.

Â³ä ìîìåíòó ïðèéíÿòòÿ Êîíñòèòóö³¿ 1974 ðîêó äî ñìåðò³ É.Á. Ò³òî (òðà-
âåíü 1980 ðîêó), òîáòî äî ê³íöÿ ðîçãëÿäóâàíîãî ïåð³îäó, Êîíñòèòóö³éíèé
ñóä ÑÔÐÞ ëèøå ðàç «ïîñÿãíóâ» íà ôåäåðàëüíèé çàêîí — âèçíàâ íåêîíñòè-
òóö³éíèìè îêðåì³ ïîëîæåííÿ Ìèòíîãî çàêîíó. Òàêèì ÷èíîì, â³í íå ñòâîðþ-
âàâ ïðè÷èí äëÿ êîíôë³êò³â ³ç Ñîþçíîþ ñêóïùèíîþ.
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1 Êîíñòèòóöèÿ Ñîöèàëèñòè÷åñêîé Ôåäåðàòèâíîé Ðåñïóáëèêè Þãîñëàâèè. — Ì., 1975.
2 3 ìîìåíòó ñòâîðåííÿ ÑÔÐÞ Ñîþçíå âèêîíàâ÷å â³÷å áðàëî ó÷àñòü ó êîíñòèòóö³éíîìó êîí-

òðîë³ ï³ä ïðîâîäîì Ï. Ñòàìáîë³÷à (1963—1967 ðîêè), Ì. Øï³ëÿêà (1967—1969 ðîêè), Ì. Ð³á³÷³÷à

(1969—1971 ðîêè), Ä. Á³ºä³÷à (1971—1977 ðîêè) òà Â. Äæóðàíîâ³÷à (1977—1982 ðîêè).



Íåçâàæàþ÷è íà öå, àâòîðèòåò ñóäîâî¿ þãîñëàâñüêî¿ êîíñòèòóö³éíî¿ þñòè-

ö³¿ ó öåé ïåð³îä áóâ äîñèòü âèñîêèì ó ªâðîï³. Ñàìå Êîíñòèòóö³éíèé ñóä

ÑÔÐÞ ó 1972 ðîö³ áóâ ³í³ö³àòîðîì-çàñíîâíèêîì ñòâîðåííÿ Êîíôåðåíö³¿ ºâ-

ðîïåéñüêèõ êîíñòèòóö³éíèõ ñóä³â, ÿêà ïë³äíî ä³º ³ íà ïî÷àòêó òðåòüîãî òèñÿ-

÷îë³òòÿ. Ó ò³ æ ðîêè ïîâíîïðàâíèìè ÷ëåíàìè Êîíôåðåíö³¿, îêð³ì ÑÔÐÞ,

ñòàëè êîíñòèòóö³éí³ ñóäè Í³ìå÷÷èíè, ²òàë³¿, Àâñòð³¿, Ïîðòóãàë³¿, Òóðå÷÷èíè,

Ïîëüù³, Ôåäåðàëüíèé ñóä Øâåéöàð³¿, Êîíñòèòóö³éíà ðàäà Ôðàíö³¿ òà Àðá³ò-

ðàæíèé ñóä Áåëüã³¿.

Äðóãîþ ó ïîâîºíí³é ªâðîï³ áóëà ñîö³àë³ñòè÷íà ñèñòåìà êîíñòèòóö³éíî¿
þñòèö³¿ Àëáàí³¿ — íàéáëèæ÷îãî ñóñ³äà Þãîñëàâ³¿ íà Áàëêàíàõ. Ïðîòÿãîì

1942—1946 ðîê³â íàö³îíàëüíî-âèçâîëüí³ ñèëè Àëáàí³¿ çà äîïîìîãîþ Ðàäÿí-
ñüêî¿ Àðì³¿ çâ³ëüíèëè êðà¿íó â³ä ³òàë³éñüêèõ ôàøèñò³â, ïîâàëèëè ìàéæå
àáñîëþòèñòñüêèé ðåæèì êîðîëÿ À. Çîãó, ÿêèé ï³ñëÿ 1939 ðîêó íå ç’ÿâëÿâñÿ ó
êðà¿í³ (öå áóëî éîìó êàòåãîðè÷íî çàáîðîíåíî), ³ òèì ñàìèì îñòàòî÷íî ñêàñó-
âàëè Êîíñòèòóö³þ 1928 ðîêó òà, ïðèðîäíî, ïîâ’ÿçàíó ç íåþ ñèñòåìó êîíñòè-
òóö³éíî¿ þñòèö³¿ äèêòàòîðñüêîãî òèïó. Êîíòðîëü çà äîòðèìàííÿì ôàêòè÷-
íèõ ðåâîëþö³éíèõ êîíñòèòóö³é ó âèçâîëåíèõ ðàéîíàõ ó 1942—1944 ðîêàõ
âçÿëè íà ñåáå Íàö³îíàëüíî-âèçâîëüíèé ôðîíò, ñòâîðåíà íèì Ãåíåðàëüíà íà-
ö³îíàëüíà âèçâîëüíà ðàäà, ¿¿ Ïðåçèä³ÿ, ì³ñöåâ³ íàö³îíàëüíî-âèçâîëüí³ ðàäè.
Óñ³ âîíè ä³ÿëè íà ï³äñòàâ³ Ñòàòóòó Íàö³îíàëüíî-âèçâîëüíîãî ôðîíòó òà Ïî-
ëîæåííÿ ïðî íàö³îíàëüíî-âèçâîëüí³ ðàäè, ÿê³ é ñòàëè ïåðøèìè ó ïîâîºíí³é
Àëáàí³¿ îá’ºêòàìè êîíñòèòóö³éíîãî çàõèñòó. Ùîäî éîãî ñóá’ºêò³â, òî çíà÷í³
çì³íè ñòàëèñü ó òðàâí³ 1944 ðîêó. Íàéâèùèì îðãàíîì êîíñòèòóö³éíîãî êîí-
òðîëþ áóëî ïðîãîëîøåíî Àíòèôàøèñòñüêèé êîíãðåñ íàö³îíàëüíîãî âèçâî-
ëåííÿ, ÿêèé ñòâîðèâ ó òðàâí³ 1944 ðîêó òèì÷àñîâèé çàêîíîäàâ÷èé îðãàí —
Àíòèôàøèñòñüêó ðàäó íàö³îíàëüíîãî âèçâîëåííÿ, à òà, ó ñâîþ ÷åðãó, —
òèì÷àñîâèé âèêîíàâ÷èé îðãàí — Àíòèôàøèñòñüêèé êîì³òåò íàö³îíàëüíîãî
âèçâîëåííÿ (ç æîâòíÿ 1944 ðîêó — Òèì÷àñîâèé äåìîêðàòè÷íèé óðÿä Àëáà-
í³¿) íà ÷îë³ ç ë³äåðîì àëáàíñüêèõ êîìóí³ñò³â Å. Õîäæåþ.

Çàðîäêîì þðèäè÷íî¿ êîíñòèòóö³¿ Àëáàí³¿ ñîö³àë³ñòè÷íîãî òèïó ñòàëè ê³ëü-

êà çàêîí³â ïðî îðãàí³çàö³þ âëàäè, ïðî âèáîðè, ïðî íàö³îíàëüíî-âèçâîëüí³

ðàäè, Äåêëàðàö³ÿ ïðî ïðàâà ãðîìàäÿí òîùî, óõâàëåí³ Êîíãðåñîì ó òðàâí³,

æîâòí³ 1944 ðîêó òà âåðåñí³ 1945 ðîêó. Íîâà ñèñòåìà ñîö³àë³ñòè÷íî¿ êîí-

ñòèòóö³éíî¿ þñòèö³¿ çàêð³ïëþâàëàñü ó íàçâàíèõ çàêîíàõ, à çãîäîì — ³ ó

ïðèéíÿò³é Óñòàíîâ÷èìè çáîðàìè ïåðø³é Êîíñòèòóö³¿ Íàðîäíî¿ Ðåñïóáë³êè

Àëáàí³ÿ (ÍÐÀ) â³ä 14 áåðåçíÿ 1946 ðîêó1. Çì³íèëèñü íàéìåíóâàííÿ ñóá’ºêò³â

êîíñòèòóö³éíîãî êîíòðîëþ: Êîíãðåñ (Óñòàíîâ÷³ çáîðè) îòðèìàâ íàçâó Íà-

ðîäíèõ çáîð³â, Àíòèôàøèñòñüêà ðàäà — Ïðåçèä³¿ Íàðîäíèõ çáîð³â, Òèì÷à-

ñîâèé óðÿä — Ðàäè ì³í³ñòð³â. Óñ³ çàêîíè òà ³íø³ íîðìàòèâí³ àêòè, ÿê³ ñóïå-

ðå÷èëè Êîíñòèòóö³¿ 1946 ðîêó ³ «äóõó íàðîäíî¿ äåìîêðàò³¿», áóëè ïðîãîëî-

øåí³ íå÷èííèìè. Óðÿä ïðîäîâæóâàâ î÷îëþâàòè Å. Õîäæà, ÿêèé ç 1948 ðîêó

ñòàâ ùå é ãåíåðàëüíèì ñåêðåòàðåì ÖÊ Àëáàíñüêî¿ ïàðò³¿ ïðàö³ (ÀÏÏ), ÿêà

äóæå øâèäêî ïåðåáðàëà íà ñåáå âñ³ ôóíêö³¿ íàéâèùîãî êîíñòèòóö³éíîãî

êîíòðîëþ.

ÍÐÀ íåçàáàðîì ñòàëà îäí³ºþ ç ïåðøèõ ó Ñõ³äí³é ªâðîï³ êðà¿í, ñòàâøèõ

íà øëÿõ ñîö³àë³ñòè÷íîãî ðîçâèòêó ï³ñëÿ çàê³í÷åííÿ äðóãî¿ ñâ³òîâî¿ â³éíè,

ÿêà çàô³êñóâàëà â Îñíîâíîìó çàêîí³ êåð³âíó ðîëü ÀÏÏ «ñåðåä óñ³õ îðãàí³çà-

ö³é òðóäÿùèõ, ÿê ãðîìàäñüêèõ, òàê ³ äåðæàâíèõ». Öå áóëî çðîáëåíî ó ñòàò-

ò³ 21 ¿¿ äðóãî¿ Êîíñòèòóö³¿ ñîö³àë³ñòè÷íîãî òèïó, óõâàëåí³é íà ïåðø³é ñåñ³¿
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äðóãîãî ñêëèêàííÿ íàðîäíèõ çáîð³â1. Îñíîâíèé çàêîí òàêîæ ïðèïèñóâàâ,

ùî âñ³ îðãàíè äåðæàâíî¿ âëàäè ïîâèíí³ ä³ÿòè íà îñíîâ³ Êîíñòèòóö³¿ 1950 ðî-

êó (ñòàòòÿ 6).

Ïîë³òè÷íèé êîíñòèòóö³éíèé êîíòðîëü ïàðëàìåíòñüêîãî õàðàêòåðó çã³äíî
ç öèì ïîëîæåííÿì çä³éñíþâàëè îäíîïàëàòí³ îáðàí³ íà 4 ðîêè Íàðîäí³

çáîðè, ÿê³ âò³ëþâàëè â æèòòÿ «âñ³ âåðõîâí³ ïðàâà, çà âèíÿòêîì òèõ, ÿê³ çà
Êîíñòèòóö³ºþ íàëåæàëè Ïðåçèä³¿ Íàðîäíèõ çáîð³â ÷è Óðÿäó» (ñòàòòÿ 42). Òà-
êèé ïðèïèñ ñâ³ä÷èâ, ùî ïåâíîþ ì³ðîþ Ïðåçèä³ÿ ³ Óðÿä âèîêðåìëþâàëèñü ç
«ºäèíîâëàääÿ» ³ ìîãëè ä³ÿòè àâòîíîìíî, à òî é íåçàëåæíî â³ä «âèùîãî îðãàíó
äåðæàâíî¿ âëàäè». Ïðåçèä³ÿ Íàðîäíèõ çáîð³â îáèðàëàñü îñòàíí³ì: ó ñêëàä³
ãîëîâè, òðüîõ éîãî çàñòóïíèê³â, ñåêðåòàðÿ òà 10 ÷ëåí³â (ñòàòòÿ 58). Ó ïîðÿä-
êó çä³éñíåííÿ êîíñòèòóö³éíîãî êîíòðîëþ ò³ëüêè âîíà «âèð³øóâàëà, ÷è â³ä-
ïîâ³äàþòü çàêîíè Êîíñòèòóö³¿, çà óìîâè, ùî ïîò³ì öå ð³øåííÿ áóäå çàòâåð-
äæåíå Íàðîäíèìè çáîðàìè», òà âîëîä³ëà âèêëþ÷íèì ïðàâîì îô³ö³éíîãî
òëóìà÷åííÿ çàêîí³â òà ¿õ îïðèëþäíåííÿ (ñòàòòÿ 58). Äî êîìïåòåíö³¿ Ïðåçè-
ä³¿ Íàðîäíèõ çáîð³â âêëþ÷àëèñü òàêîæ ïðèçíà÷åííÿ ³ çâ³ëüíåííÿ ì³í³ñòð³â
çà ïðîïîçèö³ºþ ãîëîâè Ðàäè ì³í³ñòð³â ì³æ ñåñ³ÿìè Íàðîäíèõ çáîð³â.

Ðîëü Ðàäè ì³í³ñòð³â, ÿêà ôîðìóâàëàñü Íàðîäíèìè çáîðàìè ó ñêëàä³ ãîëî-
âè, éîãî çàñòóïíèê³â, 10 ì³í³ñòð³â òà ãîëîâè Ïëàíîâî¿ êîì³ñ³¿, ó ïðîöåäóð³
êîíñòèòóö³éíîãî êîíòðîëþ ïîëÿãàëà ó íàäàíîìó ¿é ïðàâ³ ñêàñîâóâàòè íàêà-
çè òà ³íñòðóêö³¿ ì³í³ñòð³â, ÿêùî âîíè ñóïåðå÷àòü Êîíñòèòóö³¿, à òàêîæ «ïðî-
òèçàêîíí³ ³ íåïðàâèëüí³ ä³¿» âèêîíàâ÷èõ êîì³òåò³â Íàðîäíèõ ðàä. Âîäíî÷àñ
Êîíñòèòóö³ÿ âñòàíîâëþâàëà êðèì³íàëüíó â³äïîâ³äàëüí³ñòü ì³í³ñòð³â çà ïî-
ðóøåííÿ Êîíñòèòóö³¿ ïðè âèêîíàíí³ ñëóæáîâèõ îáîâ’ÿçê³â (ñòàòòÿ 67).

Íà ì³ñöÿõ êîíñòèòóö³éí³ êîíòðîëüí³ ôóíêö³¿ ó ìåæàõ íàäàíèõ ¿ì ïîâíî-
âàæåíü çä³éñíþâàëè îáðàí³ íà 3 ðîêè íàðîäí³ ðàäè ñåë, ëîêàë³òåò³â, ì³ñò,
ðàéîí³â ³ îáëàñòåé òà ñòâîðåí³ íèìè â³äïîâ³äí³ âèêîíàâ÷³ êîì³òåòè. Íàðîäí³
ðàäè îòðèìóâàëè ïðàâî ñêàñîâóâàòè áóäü-ÿêèé àêò ÷è ä³þ ñâî¿õ âèêîíàâ-
÷èõ êîì³òåò³â, ùî ñóïåðå÷èëè Êîíñòèòóö³¿, à âèêîíàâ÷³ êîì³òåòè âèùåñòîÿ-
ùèõ íàðîäíèõ ðàä — ïðèçóïèíÿòè ð³øåííÿ íèæ÷åñòîÿùèõ íàðîäíèõ ðàä òà
¿õ âèêîíàâ÷èõ êîì³òåò³â ³ ïðîïîíóâàòè ¿ì óñóíóòè ñóïåðå÷íîñò³ (ñòàòòÿ 92).

Âåðõîâíèé ñóä Àëáàí³¿, îáðàíèé Íàðîäíèìè çáîðàìè íà 4 ðîêè, â³éñüêîâ³
òðèáóíàëè ³ îáëàñí³ ñóäè, ñôîðìîâàí³ òèìè æ Íàðîäíèìè çáîðàìè íà 3 ðî-
êè, íàðîäí³ ñóäè, îáðàí³ ãðîìàäÿíàìè íà 3 ðîêè, ó÷àñò³ ó êîíñòèòóö³éíîìó
êîíòðîë³ íå áðàëè. Öþ ðîëü çà ïåâíèõ îáñòàâèí ì³ã âèêîíóâàòè Ãåíåðàëüíèé
ïðîêóðîð Àëáàí³¿, ïðèçíà÷åíèé Íàðîäíèìè çáîðàìè, òà ï³äïîðÿäêîâàí³
éîìó ïðîêóðîðè.

Çì³íè äî Êîíñòèòóö³¿ 1950 ðîêó âíîñèëèñü ÷è íå ùîð³÷íî. Àëå ñóò³ ìîäåë³
àëáàíñüêî¿ ïîâîºííî¿ êîíñòèòóö³éíî¿ þñòèö³¿ âîíè íå òîðêàëèñÿ, óòî÷íþþ÷è
³íîä³ ëèøå ïîâíîâàæåííÿ ³ ñêëàä ñóá’ºêò³â êîíñòèòóö³éíîãî êîíòðîëþ. Ïî-
ñòóïîâî çá³ëüøóâàëîñü ÷èñëî äåïóòàò³â Íàðîäíèõ çáîð³â, ÿêå íà ïî÷àòêó 70-õ
ðîê³â äîñÿãëî 264 îñ³á. Çàì³ñòü îäíîãî çàñòóïíèêà ãîëîâè ïàðëàìåíòó îáèðà-
ëèñÿ äâîº (ñòàòòÿ 46). ×àñòî çì³íþâàâñÿ ñêëàä Ðàäè ì³í³ñòð³â. Ó ðîçãëÿäóâà-
íîìó àñïåêò³ â³äçíà÷èìî, ùî ó 1966 ðîö³ áóëî ë³êâ³äîâàíî ì³í³ñòåðñòâî þñòè-
ö³¿, à éîãî ôóíêö³¿ ïåðåäàí³ Âåðõîâíîìó ñóäó. Ç 1967 ðîêó ç’ÿâèëèñü íàðîäí³
ðàäè òà âèêîíêîìè íîâèõ àäì³í³ñòðàòèâíî-òåðèòîð³àëüíèõ îäèíèöü — îá’ºä-
íàíü ñ³ë òà ì³ñüêèõ ðàéîí³â. Ó 1968 ðîö³ ë³êâ³äîâàíî îáëàñí³ ñóäè òà òðèáóíà-
ëè, à ïðàâîñóääÿ çä³éñíþâàëîñü Âåðõîâíèì òà íàðîäíèìè ñóäàìè, ùî, ÿê ³
ðàí³øå, ïðÿìî¿ ó÷àñò³ ó êîíñòèòóö³éíîìó êîíòðîë³ íå áðàëè. Ó ì³í³ñòð³â áóëî
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ñòðàí íàðîäíîé äåìîêðàòêè. — Ì., 1954. — Ñ. 105—127.



â³ä³áðàíå ïðàâî íà ñêàñóâàííÿ «ïðîòèçàêîííèõ ÷è íåïðàâèëüíèõ ä³é» âèêîí-
êîì³â íàðîäíèõ ðàä, ÿêå çàëèøèëîñü ò³ëüêè çà Ðàäîþ ì³í³ñòð³â.

Ñåðåä äåðæàâíèõ îñ³á ó ïåð³îä ä³¿ Êîíñòèòóö³¿ 1950 ðîêó íàéá³ëüøó ðîëü ó
¿¿ îõîðîí³ â³ä³ãðàâàëè ãåíåðàëüíèé (ç 1954 ðîêó —ïåðøèé) ñåêðåòàð ÖÊ ÀÏÏ
Å. Õîäæà, ÿêèé äî öüîãî áóâ ùå é ãîëîâîþ óðÿäó, òà íåçì³ííèé ç îñòàííüî¿
äàòè ãîëîâà Ðàäè ì³í³ñòð³â ÍÐÀ Ì. Øåõó. Äëÿ íèõ âç³ðöåì äåðæàâíîãî ä³ÿ÷à
äî 1945 ðîêó áóâ É.Á. Ò³òî, çãîäîì — É. Ñòàë³í. Íåçàäîâîëåí³ ðîçâ³í÷àííÿì
éîãî ðåïðåñèâíî¿ ä³ÿëüíîñò³, ïåðø³ àëáàíñüê³ êåð³âíèêè ó 1961 ðîö³ ðî-
ç³ðâàëè áóäü-ÿê³ â³äíîñèíè ç ÑÐÑÐ, à ó 1968 ðîö³ ÍÐÀ ùå é âèéøëà ç Âàð-
øàâñüêîãî äîãîâîðó. Ó ïåð³îä ä³¿ Êîíñòèòóö³¿ 1950 ðîêó ÷èìàëî ç ¿¿ êîëèøí³õ
äåìîêðàòè÷íèõ ïðèïèñ³â áóëî ñêàñîâàíî. Çîêðåìà, ó 1967 ðîö³ âíåñåíî äî-
ïîâíåííÿ, çà ÿêèì äåðæàâà íå âèçíàâàëà æîäíî¿ ðåë³ã³¿. Óñ³ ìå÷åò³, öåðêâè,
³íø³ ðåë³ã³éí³ çàêëàäè ë³êâ³äîâóâàëèñü. Ïåðøèé ñåêðåòàð ÖÊ ÀÏÏ ñòàâ ãî-
ëîâíîêîìàíäóþ÷èì Çáðîéíèìè ñèëàìè, ãîëîâîþ Ðàäè îáîðîíè, òîáòî âñå
á³ëüøå êîíöåíòðóâàâ ó ñâî¿õ ðóêàõ íàéâèù³ êîíñòèòóö³éí³ êîíòðîëüí³ ïîâ-
íîâàæåííÿ.

Ó ëèñòîïàä³ 1971 ðîêó âåðõîâíèé ñóá’ºêò ôàêòè÷íîãî ïîë³òè÷íîãî êîíñòè-
òóö³éíîãî êîíòðîëþ — ÀÏÏ — íà VI ç’¿çä³ ïðèéíÿëà ð³øåííÿ ïðî íåîáõ³äí³ñòü
ðîçðîáêè ³ óõâàëåííÿ íîâî¿ Êîíñòèòóö³¿ ÍÐÀ. Öå áóëî çðîáëåíî ð³âíî ÷åðåç
5 ðîê³â ï³ñëÿ âñåíàðîäíîãî îáãîâîðåííÿ ïðîåêòó. Êîíñòèòóö³ÿ 1976 ðîêó1

³ìåíóâàëà ÍÐÀ âæå Íàðîäíîþ Ñîö³àë³ñòè÷íîþ Ðåñïóáë³êîþ Àëáàí³¿ (ÍÑÐÀ),
ÿêà áðàëà ð³øó÷èé êóðñ «íà äîñÿãíåííÿ ïîâíî¿ ïîáóäîâè ñîö³àë³çìó ³ êîìó-
í³çìó» (ñòàòòÿ 4). Êîíñòèòóö³éíà þñòèö³ÿ ÍÑÐÀ çáàãà÷óâàëàñü âèìîãîþ òî÷-
íîãî, îäíàêîâîãî ³ îáîâ’ÿçêîâîãî äîòðèìàííÿ Êîíñòèòóö³¿ ç áîêó âñ³õ äåðæàâ-
íèõ îðãàí³â, ãîñïîäàðñüêèõ ³ ãðîìàäñüêèõ îðãàí³çàö³é òà ïîñàäîâèõ îñ³á
(ñòàòòÿ 12). Ñèñòåìà ñóá’ºêò³â êîíñòèòóö³éíî¿ îõîðîíè, ¿õ êîíñòèòóö³éí³ êîí-
òðîëüí³ ïîâíîâàæåííÿ ôàêòè÷íî íå çì³íþâàëèñü.

Äîñèòü ñâîºð³äíî åâîëþö³îíóâàëà íîâà ñèñòåìà ïîëüñüêî¿ êîíñòèòóö³éíî¿
þñòèö³¿. Ðîçïî÷àëà âîíà ñâîþ õîäó íàïðèê³íö³ 1943 ðîêó ç³ ñòâîðåííÿ

Êðàéîâî¿ ðàäè íàðîäîâî¿, ÿêà îáðàëà ïðåçèäåíòîì Á. Áåðóòà, à ó ëèïí³
1944 ðîêó ñòâîðèëà óðÿä — Ïîëüñüêèé êîì³òåò íàö³îíàëüíîãî âèçâîëåííÿ
(ç ãðóäíÿ 1944 ðîêó — Òèì÷àñîâèé óðÿä íà ÷îë³ ç Å. Îñóáêîþ-Ìîðàâñê³). Êî-
ì³òåò ó ïåðøèé æå äåíü çì³íèâ îá’ºêò êîíñòèòóö³éíî¿ îõîðîíè: ñêàñóâàâ
Êîíñòèòóö³þ 1935 ðîêó ³ â³äíîâèâ ÷èíí³ñòü Êîíñòèòóö³¿ 1921 ðîêó. Àëå
îñòàííÿ ïåðåáóâàëà ó òàê³é ÿêîñò³ íåäîâãî. Ìàëà Êîíñòèòóö³ÿ (Êîíñòèòóö³é-
íèé çàêîí â³ä 19 ëþòîãî 1947 ðîêó2) âèáóäóâàëà âæå ÷åðåç 7 ì³ñÿö³â íîâó
ñèñòåìó ñóá’ºêò³â êîíñòèòóö³éíî¿ îõîðîíè: Çàêîíîäàâ÷èé ñåéì — ïðåçèäåíò
ðåñïóáë³êè — Äåðæàâíà ðàäà — óðÿä — Âåðõîâíà êîíòðîëüíà ïàëàòà3. Êîí-
ñòèòóö³éíèé çàêîí â³ä 20 áåðåçíÿ 1950 ðîêó ïðîãîëîñèâ ïðî ñòâîðåííÿ
íà ì³ñöÿõ íàðîäíèõ ðàä. Àëå é ï³ñëÿ öüîãî íèçêà ïîëîæåíü Êîíñòèòóö³¿
1921 ðîêó4, çîêðåìà ùîäî êîíòðîëüíèõ ïîâíîâàæåíü ïðåçèäåíòà, óðÿäó, äå-
ïóòàò³â, ì³í³ñòð³â, ùå ïåâíèé ÷àñ çáåð³ãàëà ñèëó. Ñàìå íà ï³äñòàâ³ öèõ ïðè-
ïèñ³â ó1947 ðîö³ ïðåçèäåíòîì Ïîëüù³ áóëî îáðàíî Á. Áåðóòà, à ïðåì’ºð-
ì³í³ñòðîì ïðèçíà÷åíî Þ. Ö³ðàíêåâè÷à.
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1 Êîíñòèòóöèÿ Íàðîäíîé Ñîöèàëèñòè÷åñêîé Ðåñïóáëèêè Àëáàíèè. Ïðèíÿòà Íàðîäíûì ñîáðà-

íèåì ÍÑÐÀ 28 äåêàáðÿ 1976 ã. // Êîíñòèòóöèè ñîöèàëèñòè÷åñêèõ ãîñóäàðñòâ. Òîì ïåðâûé. — Ì.,

1987. — Ñ. 97—118.
2 Ïîëüñêàÿ Íàðîäíàÿ Ðåñïóáëèêà. Çàêîíû è ïîñòàíîâëåíèÿ. — Ì., 1953.
3 Ñòâîðåíà íà ¿¿ îñíîâ³ ìîäåëü êîíñòèòóö³éíî¿ þñòèö³¿ âæå àíàë³çóâàëàñü. Ñåíàò íà ï³äñòàâ³

ð³øåííÿ ðåôåðåíäóìó 1946 ðîêó áóëî ñêàñîâàíî.
4 Êîíñòèòóöèÿ Ïîëüñêîé Íàðîäíîé Ðåñïóáëèêè. 22 èþëÿ 1952 ã. // Êîíñòèòóöèè åâðîïåéñêèõ

ñòðàí íàðîäíîé äåìîêðàòèè — Ì., 1954. — Ñ. 129—152; Ïîëüñêàÿ Íàðîäíàÿ Ðåñïóáëèêà. Êîíñòè-

òóöèÿ. 1952. — Ì., 1953.



Ïîâí³ñòþ âêàçàí³ ïðèïèñè âòðàòèëè ÷èíí³ñòü ó çâ’ÿçêó ç óõâàëåííÿì Êîí-

ñòèòóö³¿ Ïîëüñüêî¿ Íàðîäíî¿ Ðåñïóáë³êè (ÏÍÐ) 1952 ðîêó1, ÿêà ÷è íå íàéìåí-

øå ç óñ³õ ñóñ³ä³â Ïîëüù³ ïðèä³ëÿëà óâàãè ñâî¿é îõîðîí³. Ëèøå ó ºäèí³é ñòàòò³

çãàäóâàëîñü ïðî îáîâ’ÿçîê ¿¿ äîòðèìàííÿ, òà é òî ò³ëüêè ç áîêó ãðîìàäÿí

(ñòàòòÿ 76). Íàâ³òü çì³íèòè Êîíñòèòóö³þ ìîæíà áóëî äâîìà òðåòèíàìè ãîëî-

ñ³â ïîëîâèíè äåïóòàò³â Ñåéìó (ñòàòòÿ 91).

Çâè÷àéíî, Êîíñòèòóö³ÿ, ÿê ³ â ³íøèõ ñîö³àë³ñòè÷íèõ êðà¿íàõ, îõîðîíÿëàñü

Ñåéìîì, îáðàíèì íà 4 ðîêè, ÿêèé «âèäàâàâ çàêîíè ³ çä³éñíþâàâ êîíòðîëü

íàä ä³ÿëüí³ñòþ ³íøèõ îðãàí³â äåðæàâíî¿ âëàäè ³ óïðàâë³ííÿ» (ñòàòòÿ 15),

éîãî ïîñò³éíèìè ³ òèì÷àñîâèìè ñïåö³àëüíèìè êîì³ñ³ÿìè. Ïåâí³ êîíñòèòó-

ö³éí³ êîíòðîëüí³ ïîâíîâàæåííÿ ïîêëàäàëèñü íà ñòâîðþâàíó Ñåéìîì íà ïå-

ð³îä ñâîãî ôóíêö³îíóâàííÿ Äåðæàâíó ðàäó ó ñêëàä³ ãîëîâè, ÷îòèðüîõ éîãî

çàñòóïíèê³â, ñåêðåòàðÿ òà äåâ’ÿòè ÷ëåí³â (ñòàòòÿ 24). Ò³ëüêè Äåðæàâíà ðàäà

ìîãëà îô³ö³éíî òëóìà÷èòè çàêîíè. Âîíà æ âèäàâàëà äåêðåòè, ÿê³ ìàëè ñèëó

çàêîí³â, ç íàñòóïíèì çàòâåðäæåííÿì Ñåéìîì (ñòàòòÿ 26). Ïðèïèñ ñòàòò³ 27

Êîíñòèòóö³¿ ïðî òå, ùî «Äåðæàâíà ðàäà çä³éñíþº âåðõîâíèé íàãëÿä íàä íà-

ðîäíèìè ðàäàìè», ìîæíà â³äíåñòè ³ äî ñêëàäîâî¿ ìîäåë³ ïîëüñüêî¿ êîíñòè-

òóö³éíî¿ þñòèö³¿. Ôóíêö³¿ ïîïåðåäíüîãî ïàðëàìåíòñüêîãî êîíñòèòóö³éíîãî

êîíòðîëþ ïîêëàäàëèñü íà Êîì³ñ³þ çàêîíîäàâ÷î¿ ä³ÿëüíîñò³ Ñåéìó, ÿêà çà äî-

ðó÷åííÿì Äåðæàâíî¿ ðàäè äàâàëà âèñíîâêè ùîäî êîíñòèòóö³éíîñò³ íå ò³ëü-

êè çàêîíîïðîåêò³â, à é àêò³â ñàìî¿ Äåðæàâíî¿ ðàäè2.

Ïåâíà ðîëü ó ö³é ñïðàâ³ íàëåæàëà Ðàä³ ì³í³ñòð³â, â³äïîâ³äàëüí³é ³ ï³äçâ³ò-

í³é Ñåéìó, à ó ïåð³îä ì³æ éîãî ñåñ³ÿìè — Äåðæàâí³é ðàä³. Íà óðÿä Êîíñòè-

òóö³ÿ ïîêëàäàëà îáîâ’ÿçîê «çàáåçïå÷åííÿ âèêîíàííÿ çàêîí³â» (ñòàòòÿ 32) òà

ïðàâî ñêàñóâàííÿ ðîçïîðÿäæåíü ³ íàêàç³â ì³í³ñòð³â (ñòàòòÿ 33). Îðèã³íàëü-

íîþ ôîðìîþ çàáåçïå÷åííÿ êîíñòèòóö³éíîñò³ àêò³â óðÿäó ñòàëà òðàäèö³ÿ, çà-

ïðîâàäæåíà ç 1971 ðîêó, â³äïîâ³äíî äî ÿêî¿ Ðàäà ì³í³ñòð³â ïîäàâàëà íà ðîç-

ãëÿä Ñåéìó çàêîíîïðîåêòè ðàçîì ç ïðîåêòàìè âñ³õ âèêîíàâ÷èõ ïðèïèñ³â äî

íüîãî. Íà ì³ñöÿõ îõîðîíà Êîíñòèòóö³¿ ïåðåáóâàëà â ðóêàõ íàðîäíèõ ðàä

ãì³í, ì³ñò, ðàéîí³â âåëèêèõ ì³ñò, ïîâ³ò³â òà âîºâîäñòâ, îáðàíèõ íà 3 ðîêè, ³

ñôîðìîâàíèõ íèìè ïðåçèä³é. Â ³ºðàðõ³¿ íàðîäíèõ ðàä âèùà ç íèõ ìîãëà ñêà-

ñîâóâàòè àêòè íèæ÷î¿, ÿêùî âîíè «ñóïåðå÷àòü çàêîíó àáî íå â³äïîâ³äàþòü

îñíîâí³é ë³í³¿ ïîë³òèêè äåðæàâè» (ñòàòòÿ 44). Ïðî ðîëü Ïîëüñüêî¿ îá’ºäíàíî¿

ðîá³òíè÷î¿ ïàðò³¿ (ÏÎÐÏ) ó ïîë³òè÷í³é îõîðîí³ Êîíñòèòóö³¿ íå çãàäóâàëîñü.

Âåðõîâíèé ñóä, ùî îáèðàâñÿ Äåðæàâíîþ ðàäîþ íà 5 ðîê³â, âîºâîäñüê³,

ïîâ³òîâ³, ñïåö³àëüí³ ñóäè çîáîâ’ÿçóâàëèñü «ñòîÿòè íà ñòîðîæ³ äåðæàâíîãî ëà-

äó Ïîëüñüêî¿ Íàðîäíî¿ Ðåñïóáë³êè, îõîðîíÿòè çàâîþâàííÿ ïîëüñüêèõ òðóäÿ-

ùèõ, çàáåçïå÷óâàòè íàðîäíó çàêîíí³ñòü, ñóñï³ëüíó âëàñí³ñòü ³ ïðàâà ãðîìà-

äÿí, êàðàòè çëî÷èíö³â» (ñòàòòÿ 48), àëå ïðî ¿õ ó÷àñòü ó êîíñòèòóö³éíîìó

êîíòðîë³ íå éøëîñÿ. «Íà ñòîðîæ³ íàðîäíî¿ çàêîííîñò³» ñòîÿâ ùå é Ãåíåðàëü-

íèé ïðîêóðîð ÏÍÐ òà ï³äïîðÿäêîâàí³ éîìó ïðîêóðîðè (ñòàòò³ 54—56). Ñòàò-

òÿ 3 Çàêîíó ïðî ïðîêóðàòóðó ÏÍÐ îñîáëèâó óâàãó çâåðòàëà íà ïîñèëåííÿ ç ¿¿

áîêó êîíòðîëþ çà äîòðèìàííÿì çàêîííîñò³ ïðîôñï³ëêàìè, ñàìîâðÿäíèìè

êîîïåðàòèâàìè ³ ãðîìàäñüêèìè îðãàí³çàö³ÿìè ó ìåæàõ âèêîíàííÿ íèìè

ôóíêö³é äåðæàâíîãî óïðàâë³ííÿ.
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1 Êîíñòèòóöèÿ Ïîëüñêîé Íàðîäíîé Ðåñïóáëèêè. 22 èþëÿ 1952 ã. // Êîíñòèòóöèè åâðîïåéñêèõ

ñòðàí íàðîäíîé äåìîêðàòèè. — Ì., 1954. — Ñ. 129—152; Ïîëüñêàÿ Íàðîäíàÿ Ðåñïóáëèêà. Êîí-

ñòèòóöèÿ. 1952. — Ì., 1953.
2 Î÷îëþâàëè öåé ñóá’ºêò êîíñòèòóö³éíîãî êîíòðîëþ ó ðîçãëÿäóâàíèé ïåð³îä Á. Áåðóò

(1952 ð.), À. Çàâàäñüêèé (1952—1964 ðð.), Å. Îõàá (1964—1968 ðð.), Ì. Ñïèõàëüñüêèé (1968—

1970 ðð.), Þ. Ö³ðàíêåâè÷ (1970—1972 ðð.) òà Ã. ßáëîíñüêèé (1972—1985 ðð.).



Ñèñòåìà «ì’ÿêî¿» ïîë³òè÷íî¿ òà àäì³í³ñòðàòèâíî¿ êîíñòèòóö³éíî¿ þñòèö³¿,
îêðåñëåíà ó çàãàëüíèõ ðèñàõ Êîíñòèòóö³ºþ ÏÍÐ 1952 ðîêó, ä³ÿëà ïðîòÿ-

ãîì 24 ðîê³â. Çì³í äî íå¿ âíîñèëîñÿ íåáàãàòî. Ó ðîçãëÿäóâàíîìó àñïåêò³ íàé-
ñóòòºâ³øå çíà÷åííÿ, ìàáóòü, ìàº äîïîâíåííÿ ó 1957 ðîö³ Êîíñòèòóö³¿ ãëàâîþ
3à (ñòàòò³ 28à — 29d) «Âåðõîâíà êîíòðîëüíà ïàëàòà», ÿêà ìàëà (õî÷ ³ íåïðÿìå)
â³äíîøåííÿ äî ìîäåë³ êîíñòèòóö³éíîãî êîíòðîëþ. Ïàëàòà ï³äïîðÿäêîâóâà-
ëàñü Ñåéìó ³ ñàìà ä³ÿëà «ï³ä íàãëÿäîì» Äåðæàâíî¿ ðàäè. Äî ¿¿ êîìïåòåíö³¿ â³ä-
íîñèâñÿ êîíòðîëü ãîñïîäàð÷î¿, ô³íàíñîâî¿ òà îðãàí³çàö³éíî-àäì³í³ñòðàòèâ-
íî¿ ä³ÿëüíîñò³ âèùèõ ³ ì³ñöåâèõ îðãàí³â äåðæàâíîãî óïðàâë³ííÿ «ç ïîãëÿäó
çàêîííîñò³, åêîíîì³÷íîñò³, äîö³ëüíîñò³ ³ ñóìë³ííîñò³» (ñòàòòÿ 28à), à òàêîæ
êîíòðîëü ãðîìàäñüêèõ îðãàí³çàö³é ³ çàêëàä³â «ó ìåæàõ çàâäàíü, ïîêëàäåíèõ
íà íèõ äåðæàâîþ». Ç ³íøèõ çì³í âèîêðåìèìî ëèøå ò³, ÿê³ ñòîñóâàëèñü ñóá’ºê-
ò³â êîíñòèòóö³éíîãî êîíòðîëþ: áóëî âñòàíîâëåíî ÷èñåëüí³ñòü äåïóòàò³â Ñåé-
ìó ó 460 îñ³á (1960 ð³ê), ç 9 äî 11 çá³ëüøåíî ê³ëüê³ñòü ÷ëåí³â Äåðæàâíî¿ ðàäè
(1961 ð³ê), ñòðîê ïîâíîâàæåíü íàðîäíèõ ðàä òà ¿õ ïðåçèä³é ïðîäîâæåíî ç
3 äî 4 ðîê³â (1963 ð³ê), à çã³äíî ³ç çì³íàìè äî Êîíñòèòóö³¿ ó 1972, 1973 òà
1975 ðîêàõ íà ì³ñöÿõ ç’ÿâèëèñü íîâ³ ñóá’ºêòè, ïåðåâàæíî àäì³í³ñòðàòèâíîãî
êîíñòèòóö³éíîãî êîíòðîëþ, — âîºâîäè, ïðåçèäåíòè ³ íà÷àëüíèêè ì³ñò, íà-
÷àëüíèêè ïîâ³ò³â ³ ãì³í, òîáòî îäíîîñîáîâ³ àäì³í³ñòðàòîðè, ÿê³ ôàêòè÷íî ìà-
ëè ò³ëüêè âåðòèêàëüíó ï³äïîðÿäêîâàí³ñòü ç âåðõ³âêîþ ó Ðàä³ ì³í³ñòð³â.

Íà â³äì³íó â³ä áàãàòüîõ ³íøèõ ñîö³àë³ñòè÷íèõ êðà¿í, êåð³âíà ðîëü ïàðò³¿
(ó äàíîìó ðàç³ — ÏÎÐÏ) ó ñèñòåì³ êîíñòèòóö³éíîãî êîíòðîëþ äî 1976 ðîêó â
Êîíñòèòóö³¿ íå ô³êñóâàëàñü. Àëå ôàêòè÷íî âîíà ³ñíóâàëà ³ ó «æîðñòê³é ôîð-
ì³» — çà äîáè êåð³âíèöòâà ïàðò³ºþ «â³ðíîãî ñòàë³í³ñòà» Á. Áåðóòà (äî éîãî
ñìåðò³ ó 1956 ðîö³), ÿêèé âîäíî÷àñ îá³éìàâ ïîñàäè ïðåçèäåíòà ³ ãîëîâè Äåð-
æàâíî¿ ðàäè (1947—1952), ãîëîâè Ðàäè ì³í³ñòð³â (1952—1954) òà ãîëîâè
Êðàéîâî¿ ðàäè íàðîäîâî¿; ³ ó «ì’ÿê³é ôîðì³» — çà ÷àñ³â ñåêðåòàðþâàííÿ ó ÖÊ
ÏÎÐÏ «íàö³îíàë³ñòà» Â. Ãîìóëêè (óñóíóòèé ç ïîñàäè ó ãðóäí³ 1970 ðîêó),
Å. Ãåðåêà (çâ³ëüíåíèé ó âåðåñí³ 1980 ðîêó) òà Ñ. Êàí³ (ïåðåîáðàíèé ó æîâòí³
1981 ðîêó). Íå ìåíøó ðîëü, í³æ ãîëîâè ³ ïåðø³ ñåêðåòàð³ ÖÊ ÏÎÐÏ, â³ä³ãðà-
âàëè ó ñîö³àë³ñòè÷íîìó êîíñòèòóö³éíîìó êîíòðîë³ ÏÍÐ ãîëîâà Ðàäè ì³í³ñòð³â
(1947—1952, 1954—1970) ³ ãîëîâà Äåðæàâíî¿ ðàäè (1970—1972) Þ. Ö³ðàíêå-
âè÷, ãîëîâà Ðàäè ì³í³ñòð³â ãåíåðàë Ï. ßðîøåâè÷ (1970—1980), Å. Áàáþõ (ëþ-
òèé—ñåðïåíü 1980) òà Þ. Ï³íüêîâñüêèé (1980—1981). Òðåáà â³äçíà÷èòè
âåëè÷åçíèé âïëèâ íà ïðîöåñè, ùî àíàë³çóþòüñÿ, êàòîëèöüêî¿ ³äåîëîã³¿, ïðî-
â³äíèêàìè ÿêî¿ ó Ïîëüù³ áóëè êàðäèíàë Ñ. Âèøèíñüêèé òà àðõ³ºïèñêîï Êðà-
ê³âñüêèé Ê. Âîéòèëà (ç 1978 ðîêó — ïàïà ðèìñüêèé ²îàíí Ïàâëî II).

Êîíñòèòóö³ÿ 1952 ðîêó çàëèøàëàñü çäåá³ëüøîãî ñòàá³ëüíîþ, íåçâàæàþ÷è
íà ëåãê³ñòü âíåñåííÿ çì³í äî íå¿, íà âêðàé íàïðóæåíó âíóòð³øíþ ñèòóàö³þ
ó Ïîëüù³, ùî çáóäæóâàëàñü ä³ÿëüí³ñòþ çàëèøê³â Ëîíäîíñüêîãî óðÿäó ó âè-
ãíàíí³, áîðîòüáîþ íàâêîëî ïîëüñüêèõ êîðäîí³â, ðàäèêàëüíèìè ïåðåñåëåí-
íÿìè, íàö³îíàë³ñòè÷íèìè ãðóïàìè îïîðó WIN i NSZ, àðåøòàìè îïîçèö³¿, ðà-
äÿí³çàö³ºþ ïîëüñüêîãî â³éñüêà (ìàðøàë Ê. Ðîêîñîâñüêèé), ðåïðåñ³ÿìè ïðîòè
äóõîâåíñòâà òîùî. Ó òàêèõ óìîâàõ ïðèïèñè êîíñòèòóö³é 1947 ³ 1952 ðîê³â
³íêîëè â³äâåðòî ³ãíîðóâàëèñü: ñòðàéêè ³ ïðîòåñòè ïðîòè çàíàäòî âèñîêî¿
âàðòîñò³ æèòòÿ, âèñòóïè òðóäÿùèõ ó Ïîçíàí³ (1956), Âàðøàâ³ (1970), Ãäàí-
ñüêó òà Ñ³ëåç³¿ (1980) òîùî ïðèäóøóâàëèñü ñèëîþ.

Íå ïîñëàáèëà âíóòð³øíüî¿ íàïðóãè ó Ïîëüù³ ³ êîíñòèòóö³éíà ðåôîðìà
1976 ðîêó. Íîâà ðåäàêö³ÿ Êîíñòèòóö³¿1 âèçíàâàëà ÏÍÐ ñîö³àë³ñòè÷íîþ äåð-
æàâîþ, àëå, ÿê ³ ïîïåðåäí³ Îñíîâí³ çàêîíè, äóæå ìàëî óâàãè ïðèä³ëÿëà
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1 Êîíñòèòóöèÿ Ïîëüñêîé Íàðîäíîé Ðåñïóáëèêè. — Ì., 1977. Öÿ ðåäàêö³ÿ äîïîâíèëàñü ùå é

15 íîâèìè ñòàòòÿìè.



ïðîáëåì³ êîíñòèòóö³éíî¿ þñòèö³¿ âçàãàë³ ³ ñóäîâîìó êîíñòèòóö³éíîìó êîí-
òðîëþ çîêðåìà. Ïåâíèì âèíÿòêîì ó öüîìó àñïåêò³ ñòàëà ñòàòòÿ 30 Êîíñòè-
òóö³¿ ó ðåäàêö³¿ 1976 ðîêó, ÿêà ïîêëàäàëà îáîâ’ÿçîê òóðáóâàòèñÿ ïðî «â³äïî-
â³äí³ñòü ïðàâà Êîíñòèòóö³¿» íà Äåðæàâíó ðàäó, ñêëàä ÿêî¿ çá³ëüøóâàâñÿ ç 11
äî 17 ÷ëåí³â (ñòàòòÿ 28). Àëå äî ê³íöÿ ðîçãëÿäóâàíîãî ïåð³îäó ó Ïîëüù³ òà ³í-
øèõ êðà¿íàõ òî÷èëèñü ãîñòð³ äèñêóñ³¿ íàâêîëî íàâåäåíî¿ êîíñòèòóö³éíî¿
ôîðìóëè òà ìåõàí³çìó çàáåçïå÷åííÿ âò³ëåííÿ ¿¿ ó æèòòÿ. Â óçàãàëüíåíîìó
âèãëÿä³ âîíè çâîäèëèñü äî äóìîê, ùî êîíòðîëü çà â³äïîâ³äí³ñòþ óõâàëþâà-
íèõ Ñåéìîì ïðàâîâèõ íîðì ç áîêó Äåðæàâíî¿ ðàäè ïîâèíåí çä³éñíþâàòèñü
âèõîäÿ÷è ç ïðèíöèï³â, ùî Êîíñòèòóö³ÿ ÏÍÐ º â³äîáðàæåííÿì âîë³ ³ âèùî¿
âëàäè ïîëüñüêîãî íàðîäó, ùî öÿ Êîíñòèòóö³ÿ ìàº âèùó þðèäè÷íó ñèëó. Àëå
íà ïðàêòèö³ àæ äî ïî÷àòêó 80-õ ðîê³â âèùèé ïîë³òè÷íèé êîíñòèòóö³éíèé
êîíòðîëü ó ÏÍÐ çä³éñíþâàâñÿ, ÿê ³ ðàí³øå, ÖÊ ÏÎÐÏ, ïðîâ³äíà ðîëü ÿêî¿ áó-
ëà âæå óêîíñòèòóö³éîâàíà ó 1976 ðîö³ (ñòàòòÿ 3) Ñåéìîì, à ïîâíîâàæåííÿ
Äåðæàâíî¿ ðàäè ó çàáåçïå÷åíí³ «â³äïîâ³äíîñò³ ïðàâà Êîíñòèòóö³¿» äóæå íà-
ãàäóâàëè êîíñòèòóö³éí³ êîíòðîëüí³ ôóíêö³¿ Ïðåçèä³¿ Âåðõîâíî¿ Ðàäè ÑÐÑÐ.

Âîäíî÷àñ ó Ïîëüù³ ó äðóã³é ïîëîâèí³ 70-õ ðîê³â, à îñîáëèâî ó ïåð³îä àêòè-
â³çàö³¿ ä³ÿëüíîñò³ «ïåðøî¿ Ñîë³äàðíîñò³» íà ÷îë³ ç Ë. Âàëåíñîþ, âñå ÷àñò³øå ³
ãó÷í³øå ëóíàëè âèìîãè ñòâîðåííÿ ñïåö³àëüíîãî ñóäîâîãî îðãàíó êîíñòèòó-
ö³éíîãî íàãëÿäó. Ðåçóëüòàòîì öüîãî ñòàëà çì³íà äî Êîíñòèòóö³¿ 1952 ðîêó,
âíåñåíà ï³ä ÷àñ ïàíóâàííÿ âîºííîãî ñòàíó 26 áåðåçíÿ 1982 ðîêó, ïðî ñòâî-
ðåííÿ Êîíñòèòóö³éíîãî òðèáóíàëó.

(Äàë³ áóäå)
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ÄÎ 70-Ð²××ß Â²Ä ÄÍß ÍÀÐÎÄÆÅÍÍß
Ë.Ï. ÞÇÜÊÎÂÀ

Ó Ê À Ç

ÏÐÅÇÈÄÅÍÒÀ ÓÊÐÀ¯ÍÈ

Ïðî â³äçíà÷åííÿ 70-ð³÷÷ÿ â³ä äíÿ íàðîäæåííÿ Ë.Ï. Þçüêîâà

Ç ìåòîþ âøàíóâàííÿ ïàì’ÿò³ âèäàòíîãî óêðà¿íñüêîãî â÷åíîãî-ïðàâî-
çíàâöÿ, ïåðøîãî Ãîëîâè Êîíñòèòóö³éíîãî Ñóäó Óêðà¿íè Þçüêîâà Ëåîí³äà
Ïåòðîâè÷à òà ç íàãîäè â³äçíà÷åííÿ ó 2008 ðîö³ 70-ð³÷÷ÿ â³ä äíÿ éîãî íàðî-
äæåííÿ ï î ñ ò à í î â ë ÿ þ:

1. Êàá³íåòó Ì³í³ñòð³â Óêðà¿íè:
1) óòâîðèòè çà ó÷àñòþ Àêàäåì³¿ ïðàâîâèõ íàóê Óêðà¿íè Îðãàí³çàö³éíèé

êîì³òåò ç ï³äãîòîâêè òà ïðîâåäåííÿ çàõîä³â ç â³äçíà÷åííÿ 70-ð³÷÷ÿ â³ä äíÿ
íàðîäæåííÿ Ë.Ï. Þçüêîâà ³ çàòâåðäèòè éîãî ïåðñîíàëüíèé ñêëàä;

2) çàáåçïå÷èòè ðîçðîáëåííÿ Îðãàí³çàö³éíèì êîì³òåòîì ³ çàòâåðäèòè ïëàí
çàõîä³â ç ï³äãîòîâêè òà â³äçíà÷åííÿ 70-ð³÷÷ÿ â³ä äíÿ íàðîäæåííÿ Ë.Ï. Þçü-
êîâà, ïåðåäáà÷èâøè, çîêðåìà:

âèäàííÿ ç³áðàííÿ âèáðàíèõ ïðàöü Ë.Ï. Þçüêîâà;
ïðîâåäåííÿ íàóêîâî-ïðàêòè÷íèõ êîíôåðåíö³é, êðóãëèõ ñòîë³â òà ñåì³íà-

ð³â, ïðèñâÿ÷åíèõ ä³ÿëüíîñò³ Ë.Ï. Þçüêîâà;
âèïóñê â îá³ã ïîøòîâî¿ ìàðêè ³ êîíâåðòà, ïðèñâÿ÷åíèõ 70-ð³÷÷þ â³ä äíÿ

íàðîäæåííÿ Ë.Ï.Þçüêîâà, òà çä³éñíåííÿ ñïåö³àëüíîãî ïîãàøåííÿ ïîøòîâî¿
ìàðêè.

2. Êàá³íåòó Ì³í³ñòð³â Óêðà¿íè ðàçîì ³ç Êè¿âñüêîþ ì³ñüêîþ äåðæàâíîþ
àäì³í³ñòðàö³ºþ âèð³øèòè â óñòàíîâëåíîìó ïîðÿäêó ïèòàííÿ ùîäî âñòà-
íîâëåííÿ íà áóäèíêó ïî âóëèö³ Ïàíàñà Ìèðíîãî ó ì³ñò³ Êèºâ³, äå â 1992—
1995 ðîêàõ ìåøêàâ Ë.Ï. Þçüêîâ, ìåìîð³àëüíî¿ äîøêè.

3. Äåðæàâíîìó êîì³òåòó òåëåáà÷åííÿ òà ðàä³îìîâëåííÿ Óêðà¿íè çàáåçïå-
÷èòè øèðîêå âèñâ³òëåííÿ çàõîä³â, ïîâ’ÿçàíèõ ³ç â³äçíà÷åííÿì 70-ð³÷÷ÿ â³ä
äíÿ íàðîäæåííÿ Ë.Ï. Þçüêîâà, îðãàí³çóâàòè òåìàòè÷í³ ðàä³î- òà òåëåïåðå-
äà÷³, ïðèñâÿ÷åí³ éîãî æèòòþ òà ä³ÿëüíîñò³.

Ïðåçèäåíò Óêðà¿íè Â. Þùåíêî

ì. Êè¿â, 27 ÷åðâíÿ 2007 ðîêó
¹ 572/2007
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28 ñ³÷íÿ 2008 ðîêó âèäàòíîìó óêðà¿íñüêîìó

â÷åíîìó-ïðàâîçíàâöþ Ë.Ï. Þçüêîâó

âèïîâíèëîñÿ á 70 ðîê³â

ÒÀËÀÍÎÂÈÒÈÉ Â×ÅÍÈÉ, ÞÐÈÑÒ, ÏÅÄÀÃÎÃ

À. Ñòðèæàê,

Ãîëîâà Êîíñòèòóö³éíîãî Ñóäó Óêðà¿íè,

çàñëóæåíèé þðèñò Óêðà¿íè

Ëåîí³äó Ïåòðîâè÷ó Þçüêîâó äîëÿ äî-

ðó÷èëà âèñîêó ì³ñ³þ — áóòè ôóíäàòî-

ðîì íîâî¿ Êîíñòèòóö³¿ íåçàëåæíî¿ Óêðà-

¿íè, çàñòîñóâàòè ñâ³é òàëàíò â÷åíîãî-

þðèñòà ó ïðàêòè÷í³é ðîáîò³ íàä ñòâî-

ðåííÿì îñíîâ ¿¿ äåðæàâíîãî ³ ñóñï³ëüíî-

ãî ëàäó, âèçíà÷åííÿì ïð³îðèòåòó ïðàâ ³

ñâîáîä ëþäèíè ³ ãðîìàäÿíèíà. Â³äîìî,

ùî âèäàòíèé â÷åíèé-êîíñòèòóö³îíà-

ë³ñò íàïèñàâ ñâ³é âàð³àíò ïðîåêòó Êîí-

ñòèòóö³¿ Óêðà¿íè, ÿêó ïîò³ì âèçíàëè îä-

í³ºþ ç íàéêðàùèõ ³ íàéäåìîêðàòè÷í³-

øèõ ó ªâðîï³.

Íèí³ ³ì’ÿ Ëåîí³äà Þçüêîâà º âç³ðöåì ñëóæ³ííÿ êîíñòèòóö³éíèì çàñàäàì

äåðæàâè, äåìîêðàòè÷íîãî óñòðîþ òà çàõèñòó ïðàâ ³ ñâîáîä ëþäèíè. Êîðèñ-

òóþ÷èñü âèñîêîþ äîâ³ðîþ êåð³âíèöòâà äåðæàâè, â³í î÷îëèâ ãðóïó ç ï³äãî-

òîâêè ïðîåêòó Êîíñòèòóö³¿ Óêðà¿íè. Âèá³ð íåâèïàäêîâî âïàâ íà íüîãî — àâ-

òîðèòåòíèé â÷åíèé-êîíñòèòóö³îíàë³ñò, â³í áóâ íàä³ëåíèé áëèñêó÷èìè îðãà-

í³çàòîðñüêèìè çä³áíîñòÿìè, óì³â çãóðòóâàòè íàâêîëî ñåáå êîëåêòèâ îäíî-

äóìö³â ³ ïîâåñòè éîãî äî ïîñòàâëåíî¿ ìåòè.

Þçüêîâ çíàâ, ùî ì³ñ³ÿ, ïîêëàäåíà íà íüîãî, áóäå íåëåãêîþ, — ïðî öå ñâ³ä-

÷èâ äîñâ³ä éîãî ðîáîòè ³ç íàïèñàííÿ ïðîåêòó Äåêëàðàö³¿ ïðî äåðæàâíèé ñó-

âåðåí³òåò Óêðà¿íè, ÿêó ïðèéíÿëè ó 1990 ðîö³, êîëè ïåðø³ ïàðîñòêè ñâîáîäè

³ äåìîêðàò³¿ ò³ëüêè ïî÷èíàëè ì³öí³øàòè, à çèìà òîòàë³òàðèçìó âïåðòî íå õî-

ò³ëà â³äñòóïàòè. Êðàñíîìîâíèé ôàêò: ñê³ëüêè ñïèñ³â áóëî çëàìàíî íàâêîëî

òîãî, ÿê ïî³ìåíóâàòè ðåñïóáë³êó â öüîìó âî³ñòèíó ³ñòîðè÷íîìó äîêóìåíò³ —

«Óêðà¿íñüêîþ ÐÑÐ» ÷è «Óêðà¿íîþ». Øàëüêè òåðåç³â íà êîðèñòü «Óêðà¿íè» ñõè-

ëèâ ï³ä ÷àñ ãîëîñóâàííÿ îäèí âèð³øàëüíèé ãîëîñ — Ëåîí³äà Ïåòðîâè÷à Þçü-

êîâà.

Ó ïîäàëüøîìó, î÷îëèâøè ðîáî÷³ ãðóïè ç ï³äãîòîâêè Êîíöåïö³¿ íîâî¿ Êîí-

ñòèòóö³¿ Óêðà¿íè, à ïîò³ì — äâîõ îô³ö³éíèõ ïðîåêò³â Êîíñòèòóö³¿ Óêðà-

¿íè, Çàêîíó Óêðà¿íè «Ïðî Êîíñòèòóö³éíèé Ñóä Óêðà¿íè», Ëåîí³ä Ïåòðîâè÷

íå øêîäóâàâ àí³ ñèë, àí³ çäîðîâ’ÿ, àí³ ÷àñó äëÿ ðîçáóäîâè Óêðà¿íè ÿê ïðàâî-

âî¿ äåðæàâè, äëÿ ÿêî¿ â³í ñòàâ õðåùåíèì áàòüêîì ³ ÿêó ïðàãíóâ áà÷èòè øà-

íîâàíîþ âñ³ì öèâ³ë³çîâàíèì ñâ³òîì.

Ñüîãîäí³ ìè ç ãîðä³ñòþ âèìîâëÿºìî ³ì’ÿ ïðîôåñîðà Ëåîí³äà Þçüêîâà ÿê

òåîðåòèêà íîâî¿ øêîëè êîíñòèòóö³éíîãî ïðàâà Óêðà¿íè, ëþäèíè, êîòðà çðî-
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Íà ôîòî: Ëåîí³ä Þçüêîâ.



áèëà âàãîìèé âíåñîê ó ðîçðîáêó êîíöåïòóàëüíèõ ï³äõîä³â äî ïîáóäîâè â

Óêðà¿í³ äåìîêðàòè÷íîãî, ãðîìàäÿíñüêîãî ñóñï³ëüñòâà, â ÿêîìó ïàíóâàëè á

ñîö³àëüíà çëàãîäà, ñïðàâåäëèâ³ñòü ³ ïîðÿäîê. À öå íàïðÿìó çàëåæàëî â³ä òî-

ãî, ÿêèì áóäå Îñíîâíèé Çàêîí. Òðàêòóþ÷è ôîðìóëó «âåðõîâåíñòâî Êîíñòè-

òóö³¿», Ëåîí³ä Ïåòðîâè÷ âèä³ëÿâ äâà íàéâàæëèâ³øèõ ìîìåíòè: ïåðøèé —

«...íàä Êîíñòèòóö³ºþ íå ñòîÿòü (íå ïîâèíí³ ñòîÿòè) íå ò³ëüêè äåðæàâí³ (ïðà-

âîâ³) àêòè, à é áóäü-ÿê³ ³íø³ ñîö³àëüí³ àêòè: ïîë³òè÷í³, êîðïîðàòèâí³, àêòè

ñàìîâðÿäóâàííÿ òîùî. Óñ³ âîíè ìàþòü â³äïîâ³äàòè áóêâ³ ³ äóõó Êîíñòèòóö³¿

³ áóòè êîíñòèòóö³éíèìè»; ³ äðóãèé ìîìåíò — öå ïðàâîâ³ çàêîíè, ÿê³ ìàþòü

âèçíà÷àòèñÿ «âèñîêîþ, ÿêùî ìîæíà òàê ñêàçàòè, íàðîäíîþ ëåã³òèìí³ñòþ,

òîáòî â³äîáðàæåííÿì ñïðàâæíüî¿ âîë³ íàðîäó», «âèçíàííÿì ³ óòâåðäæåííÿì

çàãàëüíîëþäñüêèõ ö³ííîñòåé ³, íàñàìïåðåä, ï³äïîðÿäêóâàííÿì äåðæàâè, ¿¿

âëàäè ñëóæ³ííþ ñóñï³ëüñòâó, à íå íàâïàêè, ÿê öå ó íàñ äîñèòü ÷àñòî áóâàëî,

òà é íå âèêîðåíåíî ùå é çàðàç» òà «âðàõóâàííÿì çàãàëüíîâèçíàíèõ ³ âèâ³ðå-

íèõ ïðàêòèêîþ ì³æíàðîäíèõ ñòàíäàðò³â äåìîêðàòè÷íîãî êîíñòèòóö³îíàë³ç-

ìó (ïåâíà ð³÷, íà ñâîºìó ³ñòîðè÷íîìó ³ íàö³îíàëüíîìó ´ðóíò³)».

Ñïîâ³äóþ÷è ãóìàí³ñòè÷í³, äåìîêðàòè÷í³ ïðèíöèïè, çàéìàþ÷è òâåðäó ïî-

çèö³þ ñòîñîâíî òîãî, ùî íå ëþäèíà äëÿ äåðæàâè, à äåðæàâà äëÿ ëþäèíè,

Ë. Þçüêîâ íàïîëåãëèâî â³äñòîþâàâ öåé ìîðàëüíî-ïðàâîâèé ³ìïåðàòèâ. Ó

ñòàòò³, ùî íàçèâàëàñÿ «Ïðîåêò Êîíñòèòóö³¿ Óêðà¿íè (â ðåäàêö³¿ â³ä 26 æîâò-

íÿ 1993 ðîêó) ï³ñëÿ îáãîâîðåííÿ íà ñåñ³¿ Âåðõîâíî¿ Ðàäè Óêðà¿íè ó âåðåñí³—

æîâòí³ 1993 ðîêó», â³í, çîêðåìà, çàçíà÷àâ: «Àëå âñå æ âèíèêàº îäíå çàïè-

òàííÿ: ÷è âàðòî áóëî ïåðåíîñèòè ³ç ïåðøî¿ ñòàòò³ äî äðóãî¿ ïîëîæåííÿ ïðî

òå, ùî «êîíñòèòóö³éíèé ëàä Óêðà¿íè ´ðóíòóºòüñÿ íà âèçíàíí³ ëþäèíè, ¿¿

æèòòÿ ³ çäîðîâ’ÿ, ÷åñò³ ³ ã³äíîñò³, íåäîòîðêàííîñò³ ³ áåçïåêè íàéâèùîþ ñî-

ö³àëüíîþ ö³íí³ñòþ».., à ïîëîæåííÿ, ùî «Óêðà¿íà º äåìîêðàòè÷íîþ ïðàâîâîþ

ñîö³àëüíîþ äåðæàâîþ» — ³ç äðóãî¿ ñòàòò³ äî ïåðøî¿? Çà òàêî¿ ìîäèô³êàö³¿

ïðîåêòó ïåâíèì ÷èíîì çì³ùóþòüñÿ àêöåíòè. Íà ïåðøå ì³ñöå ñòàâèòüñÿ äåð-

æàâà, à íå ëþäèíà».

Êîíñòèòóö³ÿ Óêðà¿íè, ÿê â³äîìî, ïî÷èíàºòüñÿ ñëîâàìè: «Âåðõîâíà Ðàäà

Óêðà¿íè â³ä ³ìåí³ Óêðà¿íñüêîãî íàðîäó — ãðîìàäÿí Óêðà¿íè âñ³õ íàö³îíàëü-

íîñòåé...» Ñàìå «Óêðà¿íñüêîãî íàðîäó», à íå «íàðîäó Óêðà¿íè», ÿê ñïî÷àòêó

ïðîïîíóâàëîñÿ ³ ïðîòè ÷îãî ð³øó÷å âèñòóïèâ Þçüêîâ. Â³í òàêè äîáèâñÿ ñâî-

ãî. «Ó çàïðîïîíîâàíîìó âàð³àíò³ ïðîåêòó êîíñòèòóö³¿, — ïèñàâ â³í, — º òà-

êîæ áàãàòî ³íøèõ íîâèõ ïîëîæåíü. Òàê, çàì³ñòü ïîíÿòòÿ «íàðîä Óêðà¿íè»

ââåäåíî ïîíÿòòÿ «óêðà¿íñüêèé íàðîä, ÿêèé ñêëàäàþòü ãðîìàäÿíè Óêðà¿íè

óñ³õ íàö³îíàëüíîñòåé». Òàêà ïîë³òèêî-ïðàâîâà êàòåãîð³ÿ âèäàâàëàñÿ éîìó

á³ëüø òî÷íîþ.

Ëåîí³ä Ïåòðîâè÷ Þçüêîâ ñïðàâåäëèâî ñòâåðäæóâàâ, ùî ñóñï³ëüñòâî ã³äíå

íàçèâàòèñÿ ãðîìàäÿíñüêèì, ïðàâîâèì, öèâ³ë³çîâàíèì òîä³, êîëè êåðóºòüñÿ

Êîíñòèòóö³ºþ íå íà ñëîâàõ, à íà ä³ë³. Ì³æ äåêëàðóâàííÿì êîíñòèòóö³éíèõ

ïîñòóëàò³â òà ¿õ ïðàêòè÷íèì çä³éñíåííÿì íå ïîâèííî áóòè ðîçõîäæåíü.

²íàêøå êàæó÷è, Îñíîâíèé Çàêîí ñë³ä âèêîíóâàòè íåóõèëüíî. ßêùî æ «êîí-

ñòèòóö³éíèé ëàä (ôàêòè÷íà, ðåàëüíà Êîíñòèòóö³ÿ) ³ þðèäè÷íà Êîíñòèòóö³ÿ

íå çá³ãàþòüñÿ, ³ñíóþòü ñàì³ ïî ñîá³, òî êîíñòèòóö³éíà ñèñòåìà äåðæàâè º

ô³êòèâíîþ, íåðåàëüíîþ. Çà òàêèõ óìîâ þðèäè÷íà Êîíñòèòóö³ÿ ³ ðåàëüíèé

êîíñòèòóö³éíèé ëàä íàäì³ðíî ïîë³òèçóþòüñÿ. Âèíèêàº àòìîñôåðà, â ÿê³é

ñëîâà ïîë³òèê³â ðàçþ÷å ðîçõîäÿòüñÿ ç ïðàêòèêîþ...» Çìóøåíèé êîíñòàòóâà-

òè, ùî ñüîãîäí³øí³ ïîë³òè÷í³ ðåàë³¿ âåëüìè ÷àñòî ï³äòâåðäæóþòü, ùî àð-

õ³òåêòîð óêðà¿íñüêî¿ Êîíñòèòóö³¿ áóâ ìóäðîþ ³ äàëåêîãëÿäíîþ ëþäèíîþ.
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Ç åíöèêëîïåä³¿ ìîæåìî äîâ³äàòèñÿ, ùî Ë.Ï. Þçüêîâ — àâòîð ïîíàä

200 íàóêîâèõ ïðàöü. Ïåðåêîíàíèé, ùî öÿ öèôðà áóëà á ùå âàãîì³øîþ, ÿêáè

Ëåîí³ä Ïåòðîâè÷ ïðîäîâæóâàâ çàëèøàòèñÿ ò³ëüêè â÷åíèì-òåîðåòèêîì, ÿêáè

íå â³ääàâàâ òàê áàãàòî ñèë òà åíåðã³¿ îðãàí³çàòîðñüê³é ðîáîò³. Êîëî éîãî ³í-

òåðåñ³â íàäçâè÷àéíî øèðîêå: íåïåðåâåðøåíèé ñïåö³àë³ñò ó ãàëóç³ íå ò³ëüêè

êîíñòèòóö³éíîãî, à é âèáîð÷îãî, ìóí³öèïàëüíîãî ïðàâà, âèçíàíèé àâòîðè-

òåò ç ïèòàíü äåðæàâíîãî áóä³âíèöòâà. Âðàæàº îäèí ëèøå ïåðåë³ê éîãî

çâàíü ³ ïîñàä — äîêòîð þðèäè÷íèõ íàóê, àêàäåì³ê Àêàäåì³¿ ïðàâîâèõ íàóê

Óêðà¿íè, ÷ëåí Âåíåö³àíñüêî¿ Êîì³ñ³¿ Ðàäè ªâðîïè «Çà äåìîêðàò³þ ÷åðåç ïðà-

âî», Ãîëîâà Íàãëÿäîâî¿ Ðàäè Óêðà¿íñüêî¿ Ïðàâíè÷î¿ Ôóíäàö³¿, ÷ëåí Êîíñòè-

òóö³éíî¿ êîì³ñ³¿, êåð³âíèê, ÿê óæå çãàäóâàëîñÿ, ðîáî÷èõ ãðóï ç ï³äãîòîâêè

ïðîåêò³â «Äåêëàðàö³¿ ïðî äåðæàâíèé ñóâåðåí³òåò Óêðà¿íè», Êîíöåïö³¿ íîâî¿

Êîíñòèòóö³¿ Óêðà¿íè, äâîõ îô³ö³éíèõ ïðîåêò³â Êîíñòèòóö³¿ Óêðà¿íè, Çàêîíó

Óêðà¿íè «Ïðî Êîíñòèòóö³éíèé Ñóä Óêðà¿íè» òà áàãàòüîõ ³íøèõ. Íàðåøò³, ó

1992 ðîö³ Ë.Ï. Þçüêîâà áóëî îáðàíî Ãîëîâîþ Êîíñòèòóö³éíîãî Ñóäó Óêðà-

¿íè. Íà æàëü, ïîïðàöþâàòè íà öüîìó âèñîêîìó ïîñòó Ëåîí³äîâ³ Ïåòðîâè÷ó

íå äîâåëîñÿ. Ïîë³òè÷í³ ïðèñòðàñò³ òîãî ÷àñó ó Âåðõîâí³é Ðàä³ íå äàëè ìîæ-

ëèâîñò³ ñôîðìóâàòè ñêëàä Êîíñòèòóö³éíîãî Ñóäó Óêðà¿íè. «ß — ïîëêîâî-

äåöü áåç â³éñüêà…», — íåâåñåëî ïîæàðòóâàâ Ëåîí³ä Ïåòðîâè÷ â îäíîìó ç³

ñâî¿õ ³íòåðâ’þ.

Ëåîí³ä Þçüêîâ óâ³éøîâ â ³ñòîð³þ óêðà¿íñüêî¿ þðèñïðóäåíö³¿ íå ò³ëüêè ÿê

âèäàòíèé â÷åíèé-êîíñòèòóö³îíàë³ñò, âèçíà÷íèé äåðæàâíèé ³ ãðîìàäñüêèé

ä³ÿ÷, à é ÿê òàëàíîâèòèé ïåäàãîã, êîòðèé âèõîâàâ íå îäíå ïîêîë³ííÿ â³ò÷èç-

íÿíèõ ïðàâíèê³â íà þðèäè÷íîìó ôàêóëüòåò³ Êè¿âñüêîãî íàö³îíàëüíîãî

óí³âåðñèòåòó ³ìåí³ Òàðàñà Øåâ÷åíêà. Êð³ì òîãî, î÷îëþâàâ êàôåäðó ïðàâî-

âèõ íàóê ó Âèù³é ïàðò³éí³é øêîë³. Áàãàòî õòî ç éîãî ó÷í³â ñòàëè êàíäèäàòà-

ìè, äîêòîðàìè íàóê, âèçíàíèìè ôàõ³âöÿìè ó ñâî¿é ãàëóç³. Ïåðåêîíàíèé, ùî

êîëè-íåáóäü ç’ÿâèòüñÿ êíèãà, ïðèñâÿ÷åíà Þçüêîâó-â÷èòåëþ, Þçüêîâó-íà-

ñòàâíèêó.

Çà âëàñíèì äîñâ³äîì çíàþ, ùî íåïåðåñ³÷í³, ìàñøòàáí³, âèçíà÷í³ îñîáèñ-

òîñò³, ÿê ïðàâèëî, º äåìîêðàòè÷í³øèìè, ïðîñò³øèìè ó ñï³ëêóâàíí³ ç³ çâè-

÷àéíèìè ëþäüìè. Ò³, õòî áëèçüêî çíàâ Ëåîí³äà Ïåòðîâè÷à, ðîçïîâ³äàþòü, ùî

ñàìå òàêèì â³í ³ áóâ — ïðèâ³òíèì, ÷óéíèì, çàâæäè ãîòîâèì â³äãóêíóòèñÿ íà

÷óæèé á³ëü, ïðèéòè íà äîïîìîãó. Âèõîäåöü ç ïðîñòî¿ ñåëÿíñüêî¿ ñ³ì’¿ (íàðî-

äèâñÿ â ñåë³ Íîâîñåëèöÿ Ïîëîíñüêîãî ðàéîíó íà Õìåëüíè÷÷èí³), Ëåîí³ä Ïåò-

ðîâè÷ áóâ ³íòåë³ãåíòîì ó ñàìîìó âèñîêîìó ðîçóì³íí³ öüîãî ñëîâà, ³, áåçóìîâ-

íî, ïàëêèì ïàòð³îòîì Óêðà¿íè. Ìàáóòü, öÿ ëþáîâ äî Â³ò÷èçíè é çàðÿäæàëà

éîãî ò³ºþ íåâè÷åðïíîþ åíåðã³ºþ, ÿêó â³í áóêâàëüíî âèïðîì³íþâàâ.

Íà äåâ’ÿòîìó ïîâåðñ³ íàøîãî Ñóäó ðîçòàøîâàíî ïîðòðåòíó ãàëåðåþ òèõ,

õòî â ð³çí³ ðîêè îá³éìàâ âèñîêó ïîñàäó Ãîëîâè Êîíñòèòóö³éíîãî Ñóäó Óêðà-

¿íè. Â³äêðèâàº öþ ãàëåðåþ ïîðòðåò Ëåîí³äà Ïåòðîâè÷à Þçüêîâà — ëþäèíè,

ÿêà çàëèøèëà ÿñêðàâèé ñë³ä ó íîâ³òí³é ³ñòîð³¿ Óêðà¿íè.
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ÂÈÇÍÀ×ÍÈÉ ÊÎÍÑÒÈÒÓÖ²ÎÍÀË²ÑÒ-ÐÅÔÎÐÌÀÒÎÐ

Ì. Êîðí³ºíêî,

ñóääÿ Êîíñòèòóö³éíîãî Ñóäó Óêðà¿íè ó â³äñòàâö³

Ç Ëåîí³äîì Ïåòðîâè÷åì Þçüêîâèì ìåí³ âèïàëî ø³ñòíàäöÿòü ðîê³â ïðà-
öþâàòè ó Êè¿âñüê³é âèùèé ïàðò³éí³é øêîë³ íà êàôåäð³ äåðæàâíîãî áóä³â-
íèöòâà ³ ïðàâà, ÿêó â³í òîä³ î÷îëþâàâ, à ó 90-ò³, äî îáðàííÿ Ë. Þçüêîâà Ãî-
ëîâîþ Êîíñòèòóö³éíîãî Ñóäó Óêðà¿íè, — ó ñêëàä³ ãðóïè íàóêîâèõ êîíñóëü-
òàíò³â Ñåêðåòàð³àòó Âåðõîâíî¿ Ðàäè Óêðà¿íè.

Ùî ìîæíà ñêàçàòè ïðî öüîãî âèäàòíîãî â÷åíîãî?
Ïåðåäóñ³ì íåîáõ³äíî ïîä³ëèòè òâîð÷èé øëÿõ Ë. Þçüêîâà íà äâà ïåð³îäè:

ðàäÿíñüêèé ³ ïîñòðàäÿíñüêèé. Îñòàíí³é ðîçïî÷àâñÿ ó 1990 ðîö³, êîëè â³í
î÷îëþâàâ ðîáî÷ó ãðóïó ç ï³äãîòîâêè Êîíöåïö³¿, à çãîäîì ³ òåêñòó ïðîåêòó íî-
âî¿ Êîíñòèòóö³¿ Óêðà¿íè.

Íàéá³ëüø âàãîìèìè ïóáë³êàö³ÿìè ðàäÿíñüêîãî ïåð³îäó º äâ³ ìîíîãðàô³¿
Ëåîí³äà Ïåòðîâè÷à: «Íàóêà óïðàâë³ííÿ òà ì³ñöåâ³ ðàäè» (1970) ³ «Ãîñóäàð-
ñòâåííîå óïðàâëåíèå â ïîëèòè÷åñêîé ñèñòåìå ðàçâèòîãî ñîöèàëèçìà» (1983).
Ö³ ôóíäàìåíòàëüí³ ïðàö³ — ðåçóëüòàòè êàíäèäàòñüêî¿ òà äîêòîðñüêî¿ äèñåð-
òàö³é Ë. Þçüêîâà. Âîíè õàðàêòåðèçóþòü éîãî ÿê ã³äíîãî ïðåäñòàâíèêà â³ò-
÷èçíÿíî¿ øêîëè íàóêè äåðæàâíîãî óïðàâë³ííÿ, ôóíäàòîðîì ÿêî¿ º ÷ëåí-êî-
ðåñïîíäåíò ÍÀÍ Óêðà¿íè Â³êòîð Âàñèëüîâè÷ Öâºòêîâ — íàóêîâèé êåð³âíèê
Ë. Þçüêîâà.

ßê çà ñâîºþ íàçâîþ, òàê ³ çà çì³ñòîì çãàäàí³ òà ³íø³ ÷èñëåíí³ ïóáë³êàö³¿
Ëåîí³äà Þçüêîâà ï³äïîðÿäêîâàí³ âèìîãàì íàâ÷àëüíîãî ïðîöåñó ó Êè¿âñüê³é
âèù³é ïàðò³éí³é øêîë³, äå ãîòóâàëè ïîë³òè÷íó åë³òó. ßêùî àáñòðàãóâàòèñÿ
â³ä ³äåîëîã³÷íî¿ çààíãàæîâàíîñò³, ÿêîþ ñòðàæäàëà áóäü-ÿêà ïóáë³êàö³ÿ òîãî
ïåð³îäó, ìîæíà â³ä÷óòè âàãîìèé íàóêîâèé ïîòåíö³àë, çàêëàäåíèé â éîãî
ïðàöÿõ, ùî íå âòðàòèëè ñâîãî çíà÷åííÿ ³ ñüîãîäí³. Ïåðåäóñ³ì öå ñòîñóºòüñÿ
ñàìîãî ïîíÿòòÿ äåðæàâíî¿ âëàäè òà äåðæàâíîãî óïðàâë³ííÿ ÿê ïðîöåñó ¿¿
ðåàë³çàö³¿, éîãî îñíîâíèõ ôóíêö³é òà îðãàí³çàö³éíîãî ìåõàí³çìó, ðîë³ äåð-
æàâè ³ äåðæàâíîãî óïðàâë³ííÿ çà áóäü-ÿêî¿ ïîë³òè÷íî¿ òà åêîíîì³÷íî¿ ñèñòå-
ìè ñóñï³ëüñòâà.

Ó íîâ³òí³é ïåð³îä Ë. Þçüêîâ àêòèâíî ïðàöþâàâ íàä ñòâîðåííÿì â³ò÷èçíÿ-
íî¿ øêîëè íàóêè êîíñòèòóö³éíîãî ïðàâà. Ïåðåä÷àñíà ñìåðòü íå äîçâîëèëà
éîìó îïóáë³êóâàòè ôóíäàìåíòàëüí³ ìîíîãðàô³¿, ïðîòå Êîíöåïö³ÿ òà òåêñò
ïðîåêòó Êîíñòèòóö³¿ Óêðà¿íè â ðåäàêö³¿ â³ä 26 æîâòíÿ 1993 ðîêó ïî ïðàâó
ìîæíà ââàæàòè éîãî íàóêîâîþ ñïàäùèíîþ. Ó öèõ äîêóìåíòàõ çàêëàäåíî âè-
ñîêèé ïîòåíö³àë, ÿêèé, íà ì³é ïîãëÿä, äî ê³íöÿ íå âè÷åðïàíî, à îòæå, âîíè
ìîæóòü áóòè âèêîðèñòàí³ ³ ó ïðîöåñ³ êîíñòèòóö³éíî¿ ðåôîðìè, ïðè ï³äãîòîâ-
ö³, ñêàæ³ìî, íîâî¿ ðåäàêö³¿ Êîíñòèòóö³¿, ïðî íåîáõ³äí³ñòü ïðèéíÿòòÿ ÿêî¿ òàê
áàãàòî ãîâîðèëîñÿ ï³ä ÷àñ ìèíóëî¿ âèáîð÷î¿ êàìïàí³¿.

Áàãàòî óâàãè Ëåîí³ä Ïåòðîâè÷ Þçüêîâ ïðèä³ëÿâ ïèòàííÿì ñï³ââ³äíîøåííÿ
ïðèíöèïó âåðõîâåíñòâà ïðàâà ³ Êîíñòèòóö³¿, Êîíñòèòóö³¿ òà ³íøèõ çàêîí³â. Â³í
íåîäíîðàçîâî íàãîëîøóâàâ, ùî Êîíñòèòóö³ÿ, ïðèéíÿòà äåìîêðàòè÷íèì øëÿ-
õîì, º ïðàâîâîþ, ³ òîìó âñ³ ³íø³ çàêîíè òà ä³¿ âëàäè ìàþòü áóòè êîíñòèòóö³é-
íèìè. Îòæå, áóäü-ÿêå ïîñèëàííÿ íà ïðèíöèï âåðõîâåíñòâà ïðàâà ç ìåòîþ âè-
ïðàâäàòè íåäîäåðæàííÿ áóêâè Êîíñòèòóö³¿ ÷è çàêîíó íå º ïðàâîâèì.

×èìàëî çóñèëü äîêëàâ Ë. Þçüêîâ ³ äî ï³äãîòîâêè òåêñòó ÷èííî¿ Êîíñòèòó-
ö³¿ Óêðà¿íè, çîêðåìà, ïðàöþâàâ íàä ïîøóêîì íàéá³ëüø îïòèìàëüíîãî âà-
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ð³àíòà ¿¿ ïðèéíÿòòÿ. Íàéâèùà ëåã³òèìí³ñòü Êîíñòèòóö³¿, ââàæàâ â³í, ìîæå
áóòè äîñÿãíóòà ëèøå îäíèì ñïîñîáîì — âñåíàðîäíèì ãîëîñóâàííÿì (ðåôå-
ðåíäóìîì). Ñòàâëÿ÷è ïèòàííÿ ñàìå òàê, Ë. Þçüêîâ í³êîëè íå âèêëþ÷àâ ç
öüîãî ïðîöåñó Âåðõîâíó Ðàäó Óêðà¿íè, ÿê òîãî âèìàãàëè äåÿê³ ïîë³òèêè.
Ââàæàâ, ùî íà âñåíàðîäíèé ðåôåðåíäóì ìàº âèíîñèòèñü ëèøå ïîïåðåäíüî
ñõâàëåíèé äåïóòàòàìè òåêñò Êîíñòèòóö³¿. Çãîäîì ö³ ³äå¿ Ë. Þçüêîâà îòðè-
ìàëè âò³ëåííÿ ³ â ð³øåííÿõ Êîíñòèòóö³éíîãî Ñóäó Óêðà¿íè.

Îñòàíí³ì ÷àñîì ÷àñòî öèòóþòü ïîëîæåííÿ ìîòèâóâàëüíî¿ ÷àñòèíè Ð³øåí-
íÿ Êîíñòèòóö³éíîãî Ñóäó Óêðà¿íè ¹6-ðï/2005 â³ä 5 æîâòíÿ 2005 ðîêó
(ñïðàâà ïðî çä³éñíåííÿ âëàäè íàðîäîì), çîêðåìà, îäíå ðå÷åííÿ: «… íàðîä
ìàº ïðàâî ïðèéíÿòè íîâó Êîíñòèòóö³þ». Àëå ÷îìóñü çàáóâàþòü ïðî ³íøå ïî-
ëîæåííÿ, ùî ì³ñòèòüñÿ ó ðåçîëþòèâí³é ÷àñòèí³ öüîãî Ð³øåííÿ: «Íàðîä ìàº
ïðàâî… çì³íþâàòè êîíñòèòóö³éíèé ëàä âíåñåííÿì çì³í äî Îñíîâíîãî Çàêî-
íó Óêðà¿íè â ïîðÿäêó, âñòàíîâëåíîìó éîãî ðîçä³ëîì Õ²²²». Öåé ïîðÿäîê, çà-
çíà÷àºòüñÿ ó Ð³øåíí³ Êîíñòèòóö³éíîãî Ñóäó Óêðà¿íè â³ä 27 áåðåçíÿ 2000 ðî-
êó (ñïðàâà ïðî âñåíàðîäíèé ðåôåðåíäóì çà íàðîäíîþ ³í³ö³àòèâîþ), ïåðåä-
áà÷àº «çáàëàíñîâàí³ñòü ä³é Ïðåçèäåíòà Óêðà¿íè, íàðîäíèõ äåïóòàò³â Óêðà-
¿íè, Âåðõîâíî¿ Ðàäè Óêðà¿íè ïðè ðåàë³çàö³¿ âîë³ íàðîäó ÿê íîñ³ÿ ñóâåðåí³òå-
òó ³ ºäèíîãî äæåðåëà âëàäè â Óêðà¿í³». Íå òðåáà çàáóâàòè òàêîæ ³ ïðî ðîëü
ñàìîãî Êîíñòèòóö³éíîãî Ñóäó Óêðà¿íè â öüîìó ïðîöåñ³.

Ãîâîðÿ÷è ïðî íàóêîâèé ñïàäîê Ë. Þçüêîâà, íå ìîæíà íå çãàäàòè, ùî ñà-
ìå éîìó íàëåæèòü çàñëóãà ñòâîðåííÿ êîíöåïö³¿ Êîíñòèòóö³éíîãî äîãîâîðó
ÿê ³íñòðóìåíòó âèð³øåííÿ ïîë³òè÷íèõ êîíôë³êò³â ó êðèçîâèõ ñèòóàö³ÿõ, ÿê
ñâîºð³äíîãî äæåðåëà ïðàâà, ó òâîðåíí³ ÿêîãî áåðóòü ó÷àñòü îäíî÷àñíî âñ³
ã³ëêè äåðæàâíî¿ âëàäè. ² õî÷à ÷èííà Êîíñòèòóö³ÿ Óêðà¿íè óíåìîæëèâëþº
(÷àñòèíà òðåòÿ ñòàòò³ 5) çàñòîñóâàííÿ ñàìå òàêîãî ³íñòðóìåíòó âèð³øåííÿ
ïîë³òè÷íèõ êîíôë³êò³â, ïðîòå Êîíñòèòóö³éíèé äîãîâ³ð â³ä³ãðàâ ñâîãî ÷àñó
ïîçèòèâíó ðîëü ó ñòàíîâëåíí³ óêðà¿íñüêî¿ äåðæàâíîñò³.

Ê³ëüêà ñë³â õî÷åòüñÿ ñêàçàòè ïðî Ëåîí³äà Ïåòðîâè÷à Þçüêîâà ÿê ïðî
áëèñêó÷îãî ïîïóëÿðèçàòîðà þðèäè÷íî¿ íàóêè òà âèêëàäà÷à. Éîãî ëåêö³¿ â³ä-
ð³çíÿëèñÿ ÷³òê³ñòþ, òî÷í³ñòþ, ïðîñòîòîþ ñïðèéíÿòòÿ áóäü-ÿêîþ àóäèòî-
ð³ºþ, ëîã³÷í³ñòþ. Íàéñêëàäí³ø³ ðå÷³ â³í ì³ã ïîÿñíèòè ïðîñòî é äîñòóïíî,
ïðè öüîìó àðãóìåíòîâàíî, ïåðåêîíëèâî, ï³äêð³ïëþþ÷è ïðàêòè÷íèì äî-
ñâ³äîì, à ³íîä³ é ç ãóìîðîì. Òîìó äóìêà éîãî ó÷í³â áóëà îäíîñòàéíîþ: ç Ëåî-
í³äîì Ïåòðîâè÷åì áóëî ö³êàâî ñï³ëêóâàòèñÿ, à ÷àñ, â³äâåäåíèé íà ëåêö³þ ÷è
ñåì³íàðñüêå çàíÿòòÿ, ìèíàâ øâèäêî, ïðè öüîìó óâàãà àóäèòîð³¿ âåñü ÷àñ áó-
ëà ïðèêóòà äî ëåêòîðà.

Ëåîí³ä Ïåòðîâè÷ áóâ êîìóí³êàáåëüíîþ, íåêîíôë³êòíîþ îñîáèñò³ñòþ,
øâèäêî ñõîäèâñÿ ç ëþäüìè. ßê êåð³âíèê êàôåäðè í³êîëè íå çàñòîñîâóâàâ
àäì³í³ñòðàòèâíèõ âàæåë³â âïëèâó íà êîëåã, à ä³ÿâ âèêëþ÷íî ñèëîþ ñâîãî àâ-
òîðèòåòó â÷åíîãî òà äîáðîçè÷ëèâî¿ ëþäèíè.

Ñâîãî ÷àñó Ë. Þçüêîâ çàê³í÷èâ ïåäàãîã³÷íå ó÷èëèùå ³ îòðèìàâ êâàë³ô³êà-
ö³þ â÷èòåëÿ êðåñëåííÿ ³ ìàëþâàííÿ. Ìàþ÷è õóäîæíº ñïðèéíÿòòÿ ñâ³òó, â³í
ó âñüîìó ïðàãíóâ äîñêîíàëîñò³ çì³ñòó ³ ôîðìè. Ïðèºìíî áóëî ñïîñòåð³ãàòè,
ÿê ïîâîäèâ ñåáå Ëåîí³ä Ïåòðîâè÷ ï³ä ÷àñ ãàðÿ÷èõ äèñêóñ³é êîëåã. Â³í òè-
õåíüêî ñèä³â ³ ùîñü êðåñëèâ, ìàëþâàâ àáî çàïèñóâàâ ñâî¿ì îðèã³íàëüíèì,
õóäîæí³ì ïî÷åðêîì. Ïîò³ì, óâàæíî âèñëóõàâøè âñ³õ, ïðîïîíóâàâ ëàêîí³÷-
íó, çì³ñòîâíó ôîðìóëó òîãî ÷è ³íøîãî êîíñòèòóö³éíîãî ïîëîæåííÿ, ùî, ÿê
ïðàâèëî, çàäîâîëüíÿëà âñ³õ.

Öÿ ìàíåðà Ëåîí³äà Ïåòðîâè÷à äóæå ³ìïîíóâàëà ìåí³ ÿê éîãî êîëåç³. ßêáè
ïåðåä÷àñíà ñìåðòü íå âèðâàëà éîãî ç íàøèõ ðÿä³â, öÿ íåïåðåñ³÷íà îñîáèñ-
ò³ñòü ïðèíåñëà á âåëè÷åçíó êîðèñòü íà ïåðøîìó åòàï³ ñòàíîâëåííÿ Êîíñòè-
òóö³éíîãî Ñóäó ÿê ºäèíîãî îðãàíó êîíñòèòóö³éíî¿ þðèñäèêö³¿ â Óêðà¿í³.
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ÐÅÖÅÍÇ²¯, Â²ÄÃÓÊÈ, ÊÎÌÅÍÒÀÐ²

Ï²ÄÐÓ×ÍÈÊ, ÊÎÐÈÑÍÈÉ ÍÅ ËÈØÅ ÑÒÓÄÅÍÒÀÌ

Íåùîäàâíî íà ïîëèöÿõ êíèæêîâèõ ìàãàçèí³â, ñåðåä þðèäè÷íèõ âèäàíü,
ç’ÿâèâñÿ ï³äðó÷íèê «Îðãàí³çàö³ÿ ñóäîâèõ òà ïðàâîîõîðîííèõ îðãàí³â»1,
ÿêèé âèã³äíî âèð³çíÿºòüñÿ ñåðåä ³íøèõ ï³äðó÷íèê³â ç òàêîþ ñàìîþ íàçâîþ,
âèäàíèõ ïðîòÿãîì îñòàííüîãî ÷àñó. Òîìó éîãî íå ìîæíà îõàðàêòåðèçóâàòè
åï³òåòîì «÷åðãîâèé».

Ó ÷îìó æ éîãî ïðèíöèïîâà â³äì³íí³ñòü? Çàì³ñòü âèêëàäåííÿ áåç ëàïîê ïî-
ëîæåíü ÷èííîãî çàêîíîäàâñòâà, ùî çàçâè÷àé ðîáèòüñÿ ó íîâèõ ï³äðó÷íèêàõ
³ ùî àæ í³ÿê íå â³äïîâ³äàº ìåò³ ñó÷àñíî¿ þðèäè÷íî¿ âèùî¿ îñâ³òè, ó íüîìó
âì³ùåíî ôóíäàìåíòàëüí³ íàóêîâ³ çíàííÿ, îâîëîä³ííÿ ÿêèìè äîçâîëèòü çðî-
çóì³òè çì³ñò çàêîíó ³ ïðàâèëà éîãî çàñòîñóâàííÿ ïðè çàõèñò³ ïðàâ ³ ñâîáîä,
çàêîííèõ ³íòåðåñ³â îñ³á íà ï³äñòàâ³ ïðèíöèïó âåðõîâåíñòâà ïðàâà.

Íà íàøó äóìêó, àâòîðè äîñÿãëè äâ³ ìåòè: âäàëî ïîºäíàëè ñòðóêòóðó ï³ä-
ðó÷íèêà, ÿêà òî÷íî â³äïîâ³äàº ïðîãðàì³ íàâ÷àëüíî¿ äèñöèïë³íè, ç ãëèáîêèì
òåîðåòè÷íèì âèñâ³òëåííÿì ïèòàíü.

Àíàë³çóþ÷è íà ïåðøèõ ñòîð³íêàõ êíèãè íàçâó íàâ÷àëüíî¿ äèñöèïë³íè, àâ-
òîðè çâåðòàþòü óâàãó íà â³äñóòí³ñòü ºäèíèõ ï³äõîä³â ³ óñòàëåíîãî ðîçóì³ííÿ
çì³ñòó ïåâíèõ ïîíÿòü. Çíà÷íèé çà îáñÿãîì ³ íîâèé çà çì³ñòîì ìàòåð³àë ïðè-
ñâÿ÷åíî ñóäîâ³é âëàä³. Ïðè÷îìó éîãî âèêëàäåííÿ, ÿêå íå çá³ãàºòüñÿ ç òðàäè-
ö³éíèì âèêëàäåííÿì öüîãî ïèòàííÿ àí³ â êóðñ³ çàãàëüíî¿ òåîð³¿ ïðàâà, àí³ â
êóðñ³ êîíñòèòóö³éíîãî ïðàâà, ïîâí³ñòþ â³äïîâ³äàº ïðåäìåòó íàâ÷àëüíî¿ äèñ-
öèïë³íè «Îðãàí³çàö³ÿ ñóäîâèõ òà ïðàâîîõîðîííèõ îðãàí³â». Ðîçêðèòòÿ ñóòíî-
ñò³ ñóäîâî¿ âëàäè, ¿¿ îçíàê, ïðèíöèï³â, ôîðì ðåàë³çàö³¿ ëîã³÷íî ïåðåäóº íà-
ñòóïíèì ðîçä³ëàì, äå ö³ ïîëîæåííÿ äåòàë³çóþòüñÿ: «Ñóäîâà ñèñòåìà», «Ñòàòóñ
ñóää³â», «Îðãàíè ñóää³âñüêîãî ñàìîâðÿäóâàííÿ», «Êâàë³ô³êàö³éí³ êîì³ñ³¿ ñóä-
ä³â», «Âèùà ðàäà þñòèö³¿», «Îðãàí³çàö³éíå çàáåçïå÷åííÿ ºäíîñò³ ñóä³â».

Õàðàêòåðèçóþ÷è ñèñòåìó ïðèíöèï³â ñóäîâî¿ âëàäè, àâòîð ðîçä³ëó —
ïðîôåñîð ².ª. Ìàðî÷ê³í — ïîä³ëÿº ¿õ íà òðè ï³äñèñòåìè: ³íñòèòóö³îíàëüíó
(çàãàëüí³ ïðèíöèïè ñóäîâî¿ âëàäè), ôóíêö³îíàëüíó (ïðèíöèïè çä³éñíåííÿ
ñóäî÷èíñòâà) é îðãàí³çàö³éíó (ïðèíöèïè îðãàí³çàö³¿ ñèñòåìè ñóäîâèõ îðãà-
í³â, àáî ñóäîóñòð³éí³ ïðèíöèïè). Â³í ñïðàâåäëèâî ï³äêðåñëþº, ùî ñèñòåìà
ïðèíöèï³â íå çàëèøàºòüñÿ íåçì³ííîþ. Ï³äêîðÿþ÷èñü çàãàëüíèì çàêîíîì³ð-
íîñòÿì ðîçâèòêó äåðæàâè, ñòóïåíþ ¿¿ âçàºìîä³¿ ç ì³æíàðîäíîþ ñï³ëüíîòîþ,
äåÿê³ ç ïðèíöèï³â íàáóâàþòü íîâîãî çì³ñòó. Ç’ÿâëÿþòüñÿ é íîâ³, ïðî ùî äå-
òàëüíî éäåòüñÿ ó ïàðàãðàôàõ ðîçä³ëó.

Âàðòî çàçíà÷èòè, ùî êîæåí ç íàçâàíèõ ðîçä³ë³â ï³äðó÷íèêà âèêëèêàº
íåàáèÿêèé ÷èòàöüêèé ³íòåðåñ. Çîêðåìà ó ðîçä³ë³, äå éäåòüñÿ ïðî ñóäîâó
ñèñòåìó Óêðà¿íè, âïåðøå íàâåäåíà ïîð³âíÿëüíà êëàñèô³êàö³ÿ ñóäîâèõ ñè-
ñòåì ³ ïîêàçàíî îñîáëèâ³ñòü óêðà¿íñüêî¿: ìîíîöåíòðèçì ñèñòåìè ñóä³â çà-
ãàëüíî¿ þðèñäèêö³¿. Âèçíà÷åíî îñíîâí³ ïîíÿòòÿ é ³íñòèòóòè ñóäîâî¿ ñèñòå-

87

Â²ÑÍÈÊ ÊÎÍÑÒÈÒÓÖ²ÉÍÎÃÎ ÑÓÄÓ ÓÊÐÀ¯ÍÈ 6/2007

1 Îðãàí³çàö³ÿ ñóäîâèõ òà ïðàâîîõîðîííèõ îðãàí³â: Ï³äðó÷íèê äëÿ ñòóäåíò³â þðèä. ñïåö³àëü-
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ìè: ëàíêà, ð³âåíü, ã³ëêà, ñóäîâ³ ³íñòàíö³¿, àïåëÿö³ÿ, êàñàö³ÿ, ¿õ âèäè, çì³ñò
ïðèíöèï³â òåðèòîð³àëüíîñò³, ñïåö³àë³çàö³¿, ñòóï³í÷àñòîñò³ òà ³ºðàðõ³÷íîñò³
ïîáóäîâè ñóäîâî¿ ñèñòåìè. Ïðè öüîìó ãàðìîí³éíî ïîºäíàíî ³ñòîðè÷íèé ³ äè-
äàêòè÷íèé ìåòîäè.

Ñèñòåìà ñóä³â çàãàëüíî¿ þðèñäèêö³¿ âèñâ³òëþºòüñÿ â àñïåêò³ ¿¿ àäåêâàòíî-
ñò³ âèìîãàì ³ ïðèíöèïàì ì³æíàðîäíèõ àêò³â, âèçíàíèõ Óêðà¿íîþ. Àâòîðè
ï³äðó÷íèêà íå óíèêàþòü ³ êðèòè÷íèõ çàóâàæåíü ùîäî îêðåìèõ ïîëîæåíü
÷èííîãî ñóäîóñòð³éíîãî çàêîíîäàâñòâà, âèêîðèñòîâóþ÷è äëÿ öüîãî òàêèé
êîðèñíèé, àëå ÷îìóñü ìàéæå çàáóòèé ñïîñ³á, ÿê ðîçãîðíóò³ çíîñêè, ÿê³
íåñóòü ñóòòºâå ï³çíàâàëüíå íàâàíòàæåííÿ.

Âïåðøå ó ï³äðó÷íèêó ç ö³º¿ íàâ÷àëüíî¿ äèñöèïë³íè òàê ïîâíî ðîçêðèòî
ïðèçíà÷åííÿ, ïîðÿäîê ôîðìóâàííÿ, ñòðóêòóðó ³ ïîâíîâàæåííÿ Êîíñòèòó-
ö³éíîãî Ñóäó Óêðà¿íè, ñòàòóñ ñóää³ öüîãî Ñóäó. Â³ä÷óâàºòüñÿ ðóêà íå ñòî-
ðîííüîãî ñïîñòåð³ãà÷à, à ëþäèíè, ÿêà ï³ääàëà ãëèáîêîìó íàóêîâîìó îñìèñ-
ëåííþ ôóíêö³îíóâàííÿ îðãàíó, ó ä³ÿëüíîñò³ ÿêîãî âîíà áðàëà áåçïîñåðåäíþ
ó÷àñòü (àâòîð ðîçä³ëó — äîêòîð þðèäè÷íèõ íàóê, ñóääÿ Êîíñòèòóö³éíîãî
Ñóäó Óêðà¿íè ó â³äñòàâö³ Â.Ï. Òèõèé).

Ãëèáîêèé òåîðåòè÷íèé ï³äõ³ä ïðèòàìàííèé é ³íøèì ðîçä³ëàì ï³äðó÷íè-
êà, çîêðåìà òàêèì, ÿê «Ñòàòóñ ñóää³â», «Âèùà ðàäà þñòèö³¿», «Îðãàí³çàö³éíå
çàáåçïå÷åííÿ ä³ÿëüíîñò³ ñóä³â», «Îðãàíè ïðîêóðàòóðè Óêðà¿íè», «Îðãàíè äî-
ñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ», «Îðãàíè ³ óñòàíîâè þñòèö³¿», «Àäâîêàòóðà».

Áåçóìîâíî, íå âñ³ òåìè âèñâ³òëåíî ð³âíîö³ííî. Çîêðåìà, öå ñòîñóºòüñÿ
ïðàâîîõîðîííî¿ ä³ÿëüíîñò³ îðãàí³â âèêîíàâ÷î¿ âëàäè ç ïðîòèä³¿ çëî÷èííîñò³,
âèêðèòòÿ ³ ðîçñë³äóâàííÿ çëî÷èí³â. Öå ïåâíîþ ì³ðîþ îáóìîâëåíî îáñÿãîì
ï³äðó÷íèêà ³ òèì, ùî çàçíà÷åí³ ïèòàííÿ áóäóòü ïðåäìåòîì äåòàëüí³øîãî
ðîçãëÿäó ó íàâ÷àëüíèõ êóðñàõ ç àäì³í³ñòðàòèâíîãî òà êðèì³íàëüíî-ïðîöå-
ñóàëüíîãî ïðàâà.

Íàòîì³ñòü ïèòàííÿì, ùî º áàçîâèìè äëÿ ³íøèõ êóðñ³â àáî óí³êàëüíèìè ³
âèêëàäàþòüñÿ ëèøå â ìåæàõ äèñöèïë³íè «Îðãàí³çàö³ÿ ñóäîâèõ òà ïðàâîîõî-
ðîííèõ îðãàí³â», àâòîðè ï³äðó÷íèêà ïðèä³ëèëè îñíîâíó óâàãó ³ çà îáñÿãîì, ³
çà çì³ñòîì.

Ñåðåä äîñòî¿íñòâ ï³äðó÷íèêà çàçíà÷èìî ïðî òàê³:
— ñó÷àñíèé íàóêîâèé ï³äõ³ä äî âèñâ³òëåííÿ ïèòàíü ó ïîºäíàíí³ ç ëåãê³ñ-

òþ ¿õ çàñâîºííÿ;
— âèêëàäåííÿ ìàòåð³àëó êð³çü ïðèçìó àäåêâàòíîñò³ â³ò÷èçíÿíîãî çàêîíî-

äàâñòâà âèìîãàì ì³æíàðîäíèõ àêò³â, âèçíàíèõ Óêðà¿íîþ;
— âèêîðèñòàííÿ ó äîñòàòíüîìó îáñÿç³ íîðìàòèâíèõ ³ ë³òåðàòóðíèõ äæå-

ðåë, ùî â³äð³çíÿº ï³äðó÷íèê â³ä ìîíîãðàô³¿;
— äîáðîñîâ³ñíå ïîñèëàííÿ íà çíà÷íó ê³ëüê³ñòü íîðìàòèâíèõ äæåðåë ö³º¿

äèñöèïë³íè, ÿê³ ïåðåë³÷åí³ ç óðàõóâàííÿì óñ³õ çì³í, ùî â³äáóëèñÿ äî ìîìåí-
òó ï³äïèñàííÿ ðóêîïèñó äî äðóêó (ïðàâèëî, ÿêå, íà æàëü, ùå íå ñòàëî çà-
ãàëüíîïðèéíÿòèì ïðè âèäàíí³ þðèäè÷íî¿ íàâ÷àëüíî¿ ë³òåðàòóðè).

Îòæå, ðåöåíçîâàíèé ï³äðó÷íèê â³äçíà÷àºòüñÿ íîâèì ÿê³ñíèì ñòóïåíåì
ï³äãîòîâêè ïîä³áíèõ âèäàíü çà ïåð³îä íåçàëåæíî¿ Óêðà¿íè ³ ìîæå áóòè âèêî-
ðèñòàíèé íå ò³ëüêè ñòóäåíòàìè âèùèõ çàêëàä³â îñâ³òè þðèäè÷íîãî ïðîô³ëþ
²²²—²V ð³âí³â àêðåäèòàö³¿, à é óñ³ìà, õòî ö³êàâèòüñÿ ïèòàííÿìè îðãàí³çàö³¿
ñóäîâî¿ âëàäè â Óêðà¿í³ òà îðãàí³â, ùî âèêîíóþòü ïðàâîîõîðîííó ôóíêö³þ.
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Ì²ÆÍÀÐÎÄÍ² ÇÂ’ßÇÊÈ
ÊÎÍÑÒÈÒÓÖ²ÉÍÎÃÎ ÑÓÄÓ ÓÊÐÀ¯ÍÈ

(æîâòåíü—ãðóäåíü 2007 ðîêó)

ÆÎÂÒÅÍÜ

30 æîâòíÿ çóñòð³÷ Ãîëîâè Êîíñòèòóö³éíîãî Ñóäó Óêðà¿íè À. Ñòðè-

æàêà ç Íàäçâè÷àéíèì ³ Ïîâíîâàæíèì Ïîñëîì ÔÐÍ

â Óêðà¿í³ Ð. Øåôåðñîì

ËÈÑÒÎÏÀÄ

13—15 ëèñòîïàäà â. î. ïåðøîãî çàñòóïíèêà êåð³âíèêà Ñåêðåòàð³àòó

Êîíñòèòóö³éíîãî Ñóäó Óêðà¿íè ª. Áóðëàé òà çàñòóï-

íèê êåð³âíèêà Ïðàâîâîãî óïðàâë³ííÿ Ñåêðåòàð³àòó

Êîíñòèòóö³éíîãî Ñóäó Óêðà¿íè Ë. Á³ðþê áðàëè ó÷àñòü

ó ñåì³íàð³ «Êîíñòèòóö³éíèé Ñóä ³ ñóäîâà ñèñòåìà», îð-

ãàí³çîâàíîìó Êîíñòèòóö³éíèì Ñóäîì Ðåñïóáë³êè Á³-

ëîðóñü òà Ïðåäñòàâíèöòâîì ÎÎÍ â Ðåñïóáë³ö³ Á³ëî-

ðóñü (ì. Ì³íñüê, Ðåñïóáë³êà Á³ëîðóñü)

26 ëèñòîïàäà —
1 ãðóäíÿ

â³çèò Ãîëîâè Êîíñòèòóö³éíîãî Ñóäó Óêðà¿íè À. Ñòðè-

æàêà äî Ðàäè ªâðîïè. Ó ðàìêàõ â³çèòó À. Ñòðèæàê

ïðîâ³â çóñòð³÷³ ç Ãåíåðàëüíèì ñåêðåòàðåì Ðàäè ªâ-

ðîïè Ò. Äåâ³ñîì, Ãåíåðàëüíèì ñåêðåòàðåì Ïàðëà-

ìåíòñüêî¿ àñàìáëå¿ Ðàäè ªâðîïè Ì. Ñîð³íàñîì, Ãîëî-

âîþ ªâðîïåéñüêîãî ñóäó ç ïðàâ ëþäèíè Æ.-Ï. Êîñòîþ

òà Ñåêðåòàðåì ªâðîïåéñüêî¿ Êîì³ñ³¿ «Çà äåìîêðàò³þ

÷åðåç ïðàâî» (Âåíåö³àíñüêà Êîì³ñ³ÿ) Äæ. Áóê³êê³î, à

òàêîæ áðàâ ó÷àñòü ó ñåì³íàð³ íàö³îíàëüíèõ êîðåñ-

ïîíäåíò³â Àñîö³àö³¿ êîíñòèòóö³éíèõ ñóä³â, ÿêèõ îá’ºä-

íóº âèêîðèñòàííÿ ôðàíöóçüêî¿ ìîâè (ì. Ñòðàñáóðã,

Ôðàíöóçüêà Ðåñïóáë³êà)

ÃÐÓÄÅÍÜ

5—8 ãðóäíÿ Ãîëîâà Êîíñòèòóö³éíîãî Ñóäó Óêðà¿íè À. Ñòðèæàê

áðàâ ó÷àñòü ó ì³æíàðîäí³é êîíôåðåíö³¿ «Êîíñòèòó-

ö³îíàë³çàö³ÿ ïîë³òè÷íî-ïðàâîâîãî æèòòÿ. Ðîëü êîí-

ñòèòóö³éíèõ ñóä³â», ïðèñâÿ÷åí³é 15-é ð³÷íèö³ ñòâî-

ðåííÿ Êîíñòèòóö³éíîãî Ñóäó Ðóìóí³¿ (ì. Áóõàðåñò,

Ðóìóí³ÿ)
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Â²ÒÀªÌÎ ÞÂ²ËßÐÀ!

ÞÐÈÑÒ, ÏÑÈÕÎËÎÃ, Ô²ËÎÑÎÔ

Ìèõàéëó Âàñèëüîâè÷ó Êîñòèöüêîìó — 60 ðîê³â

Â³äîìîìó â÷åíîìó, ñóää³ Êîíñòèòóö³éíî-

ãî Ñóäó Óêðà¿íè ó â³äñòàâö³ Ìèõàéëó Âàñè-

ëüîâè÷ó Êîñòèöüêîìó âèïîâíèëîñÿ 60 ðî-

ê³â. ßê äîêòîðà þðèäè÷íèõ íàóê, ïðîôåñî-

ðà, ä³éñíîãî ÷ëåíà (àêàäåì³êà) Àêàäåì³¿

ïðàâîâèõ íàóê Óêðà¿íè, ÷ëåíà-êîðåñïîí-

äåíòà Àêàäåì³¿ ïåäàãîã³÷íèõ íàóê Óêðà¿íè,

çàñëóæåíîãî þðèñòà Óêðà¿íè éîãî äîáðå

çíàþòü ³ øàíóþòü â Óêðà¿í³ òà çà ¿¿ ìåæàìè.

Ïîçíàéîìèâñÿ ÿ ç Ìèõàéëîì Êîñòèöüêèì

ó 1992 ðîö³, êîëè ïðàöþâàâ íàóêîâèì êîí-

ñóëüòàíòîì Êîì³ñ³¿ Âåðõîâíî¿ Ðàäè ç ïèòàíü ïðàâîïîðÿäêó òà áîðîòüáè ç³ çëî-

÷èíí³ñòþ. ß òîä³ î÷îëþâàâ Þðèäè÷íó ñëóæáó Àäì³í³ñòðàö³¿ Ïðåçèäåíòà Óê-

ðà¿íè.

Òî áóâ áóðåìíèé ÷àñ, êîëè ìè ò³ëüêè-íî âèðâàëèñÿ ç òåíåò ðàäÿíñüêî¿ ³ì-

ïåð³¿ ³ áåç äîñòàòíüîãî ïîë³òè÷íîãî, äåðæàâíèöüêîãî äîñâ³äó ñòàëè íà øëÿõ

òâîðåííÿ âëàñíî¿ äåðæàâè òà ïðàâà. Òîä³ ç ÷èñëà äåïóòàò³â ì³ñöåâèõ ðàä ³

ïàðëàìåíòàð³â-äåìîêðàò³â áóëà ñòâîðåíà Ãàëèöüêà àñàìáëåÿ, ÿêà äîðó÷èëà

ãîëîâ³ ²âàíî-Ôðàíê³âñüêî¿ îáëàñíî¿ Ðàäè Ìèêîë³ ßêîâèí³ òà äåêàíîâ³ þðè-

äè÷íîãî ôàêóëüòåòó Ëüâ³âñüêîãî óí³âåðñèòåòó ³ìåí³ ²âàíà Ôðàíêà Ìèõàéëó

Êîñòèöüêîìó ï³äãîòóâàòè íèçêó çàêîíîïðîåêò³â ïðî ì³ñöåâå ñàìîâðÿäóâàí-

íÿ òà ñòàòóñ àäì³í³ñòðàòèâíî-òåðèòîð³àëüíèõ îäèíèöü. Ñï³ëüíèìè çóñèëëÿ-

ìè âîíè îðãàí³çóâàëè ãðóïó â÷åíèõ ³ ïðàêòèê³â, äî ñêëàäó ÿêî¿ óâ³éøëè

íàðîäí³ äåïóòàòè Óêðà¿íè Ñòåïàí Âîëêîâåöüêèé òà ²ãîð Êîë³óøêî, äîöåíò

Âîëîäèìèð Êàìïî ³ àñï³ðàíò Ïåòðî Ñòåöþê (íèí³ ñóää³ Êîíñòèòóö³éíîãî Ñó-

äó Óêðà¿íè) òà ³íø³.

Ìîëîäèé ñîðîêàï’ÿòèð³÷íèé ïðîôåñîð Ìèõàéëî Êîñòèöüêèé âèä³ëÿâñÿ

ñåðåä êåð³âíèê³â ãðóïè êëàñè÷íèì âèãëÿäîì â÷åíîãî òà ùå é ñïåöèô³÷íîþ

ìàíåðîþ âåñòè äèñêóñ³þ, ïåðåñèïàþ÷è ìîâó íàóêîâèìè òåðì³íàìè òà ëà-

òèíîþ. Ï³çí³øå ç’ÿñóâàëîñÿ, ùî Ìèõàéëî, ÿê ³ ÿ, çâè÷àéíèé ñåëÿíñüêèé ñèí,

à òàêî¿ ìàíåðè ìîâëåííÿ íàâ÷èâñÿ â ìîñêîâñüê³é àñï³ðàíòóð³, äå ÷èòàâ ëåê-

ö³¿, áðàâ ó÷àñòü ó êîíôåðåíö³ÿõ, ïåðåäóñ³ì ó Ïîëüù³, Í³ìå÷÷èí³ òà ÑØÀ.

Ï³çí³øå, ó 1993 ðîö³, ìè ç Ìèõàéëîì Êîñòèöüêèì óâ³éøëè äî ÷èñëà àêà-

äåì³ê³â-çàñíîâíèê³â Àêàäåì³¿ ïðàâîâèõ íàóê Óêðà¿íè. Íà ïåðøèõ çàãàëüíèõ

çáîðàõ Àêàäåì³¿ áóëè îáðàí³ ä³éñíèìè ¿¿ ÷ëåíàìè, àêàäåì³êàìè.

Ç æîâòíÿ 1996 ðîêó ìåí³ ïîùàñòèëî ïðàöþâàòè ðàçîì ç Ìèõàéëîì ó ïåð-

øîìó ñêëàä³ Êîíñòèòóö³éíîãî Ñóäó Óêðà¿íè. Íå ìîæíà íå çãàäàòè ïðî äåÿê³

îñîáëèâîñò³ éîãî ðîáîòè íà ïîñàä³ ñóää³. Íàïðèêëàä, ïðè ï³äãîòîâö³ ñïðàâ

äî ñëóõàííÿ â³í ïðèçíà÷àâ íèçêó íàóêîâèõ åêñïåðòèç, ùî íàâ³òü âèêëèêàëî
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êðèòèêó êîëåã. Ïðîòå Ìèõàéëî áóâ íåïîðóøíèì: «Ìè ëèøå çàïî÷àòêîâóºìî

êîíñòèòóö³éíå ñóäî÷èíñòâî, äîñâ³äó íå ìàºìî, íå ïîâèíí³ ³ ïîìèëîê ïðè-

ïóñêàòèñÿ».

Ùå îäíà îñîáëèâ³ñòü Ìèõàéëà Êîñòèöüêîãî — â³í óñ³ëÿêî óíèêàº êåð³âíèõ

ïîñàä. Íå ðàç éîãî êàíäèäàòóðó âèñóâàëè íà ïîñàäè ³ çàñòóïíèêà Ãîëîâè, ³

Ãîëîâè Êîíñòèòóö³éíîãî Ñóäó, ïðîòå â³í çàâæäè çàÿâëÿâ ñàìîâ³äâ³ä, ïîÿñ-

íþâàâ, ùî ïðàãíå çàéìàòèñÿ íàóêîþ, íå õî÷å â³äìîâëÿòèñÿ â³ä âèêëàäàöü-

êî¿ ðîáîòè.

Æèòòºâèé øëÿõ Ìèõàéëà Êîñòèöüêîãî — íåïåðåñ³÷íèé: â÷èâñÿ ó Ëüâ³â-

ñüêîìó ³ Ìîñêîâñüêîìó óí³âåðñèòåòàõ, áóâ ³í³ö³àòîðîì ³ îðãàí³çàòîðîì íèç-

êè ïî÷èíàíü íà âèêëàäàöüê³é íèâ³ òà â íàóö³. Â îäí³é ëþäèí³ ãàðìîí³éíî

ïîºäíàëèñÿ þðèñò, ïñèõîëîã ³ ô³ëîñîô. Ìèõàéëî Âàñèëüîâè÷ º ôóíäàòîðîì

íîâî¿ íàóêè â Óêðà¿í³ — þðèäè÷íî¿ ïñèõîëîã³¿, ñï³âçàñíîâíèêîì ùå îäí³º¿

«íîâî¿-ñòàðî¿» äëÿ Óêðà¿íè íàóêè — ô³ëîñîô³¿ ïðàâà, ñï³âàâòîðîì íàóêîâèõ

âèäàíü Íàö³îíàëüíî¿ àêàäåì³¿ âíóòð³øí³õ ñïðàâ Óêðà¿íè, Ïðèêàðïàòñüêîãî

íàö³îíàëüíîãî óí³âåðñèòåòó ³ìåí³ Â. Ñòåôàíèêà, Ëüâ³âñüêîãî äåðæàâíîãî

óí³âåðñèòåòó âíóòð³øí³õ ñïðàâ, Òåðíîï³ëüñüêî¿ ô³íàíñîâî¿ àêàäåì³¿ òà

³íøèõ âóç³â. Íåàáèÿêèõ çóñèëü â³í äîêëàâ äî ñòâîðåííÿ þðèäè÷íèõ ôàêóëü-

òåò³â òà ³íñòèòóò³â íà Ïðèêàðïàòò³, Áóêîâèí³, Ëüâ³âùèí³.

ßê íàóêîâèé êåð³âíèê Ìèõàéëî Êîñòèöüêèé ï³äãîòóâàâ äåñÿòêè ìàã³ñòð³â,

êàíäèäàò³â ³ äîêòîð³â íàóê ç þðèñïðóäåíö³¿, ô³ëîñîô³¿, ïðàâà, þðèäè÷íî¿

ïñèõîëîã³¿, ïîë³òîëîã³¿, ñåðåä ÿêèõ ò³, õòî çàõèñòèâñÿ çà êîðäîíîì. Íåîäíîðà-

çîâî â³í áóâ åêñïåðòîì Âèùî¿ àòåñòàö³éíî¿ êîì³ñ³¿ Óêðà¿íè. Ñüîãîäí³ Ìè-

õàéëî Êîñòèöüêèé î÷îëþº ºäèíó äîêòîðñüêó ñïåö³àë³çîâàíó ðàäó ç ô³ëîñîô³¿

ïðàâà ³ þðèäè÷íî¿ ïñèõîëîã³¿.

Ïåðø³ â Óêðà¿í³ ï³äðó÷íèêè ç ïîë³òîëîã³¿, ô³ëîñîô³¿ ïðàâà, þðèäè÷íî¿

ïñèõîëîã³¿, ïîñ³áíèêè ç îñíîâ ïðàâîçíàâñòâà äëÿ âñòóïíèê³â íà þðèäè÷í³

ñïåö³àëüíîñò³, ï³äðó÷íèêè ç ïðàâîçíàâñòâà äëÿ øêîëÿð³â âèéøëè ç ³í³ö³àòè-

âè òà çà ó÷àñòþ Ìèõàéëà Êîñòèöüêîãî. Íèì îïóáë³êîâàíî ïîíàä 170 íàóêî-

âèõ ïðàöü, çîêðåìà á³ëüøå äâîõ äåñÿòê³â ìîíîãðàô³é, ï³äðó÷íèê³â, ïîñ³áíè-

ê³â ³ áðîøóð.

Çà âèäàòí³ çàñëóãè ïåðåä Óêðà¿íîþ Ìèõàéëî Êîñòèöüêèé íàãîðîäæåíèé

îðäåíîì «Çà çàñëóãè», Ïî÷åñíîþ Ãðàìîòîþ Âåðõîâíî¿ Ðàäè Óêðà¿íè, íàãîðî-

äàìè Ì³í³ñòåðñòâà âíóòð³øí³õ ñïðàâ Óêðà¿íè, Äåðæàâíî¿ ñëóæáè âèêîíàí-

íÿ ïîêàðàíü òà ³íøèìè.

Â³òàþ÷è âèäàòíîãî â÷åíîãî, õîò³â áè íàãîëîñèòè, ùî ø³ñòäåñÿòèð³÷íèé

þâ³ëåé — íå ô³í³ø ó ä³ÿëüíîñò³ Ìèõàéëà Êîñòèöüêîãî. ß ³ éîãî êîëåãè, òîâà-

ðèø³ î÷³êóºìî â³ä íüîãî íîâèõ çâåðøåíü ó íàóö³ òà âèêëàäàöüê³é ä³ÿëüíîñò³.

Àêàäåì³ê Àêàäåì³¿ ïðàâîâèõ íàóê Óêðà¿íè,

ñóääÿ Êîíñòèòóö³éíîãî Ñóäó Óêðà¿íè

ó â³äñòàâö³ ²âàí Òèì÷åíêî
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ÕÐÎÍÎËÎÃ²×ÍÈÉ ÏÎÊÀÆ×ÈÊ

ÀÊÒÈ ÊÎÍÑÒÈÒÓÖ²ÉÍÎÃÎ ÑÓÄÓ ÓÊÐÀ¯ÍÈ,
ÎÏÓÁË²ÊÎÂÀÍ² Ó «Â²ÑÍÈÊÓ ÊÎÍÑÒÈÒÓÖ²ÉÍÎÃÎ ÑÓÄÓ ÓÊÐÀ¯ÍÈ»

(1997—2007)

Âèñíîâêè Êîíñòèòóö³éíîãî Ñóäó Óêðà¿íè

1-â/1999

25.03.1999

ó ñïðàâ³ çà çâåðíåííÿì Âåðõîâíî¿ Ðàäè Óêðà¿íè ïðî íàäàííÿ

âèñíîâêó ùîäî â³äïîâ³äíîñò³ ïðîåêòó Çàêîíó Óêðà¿íè «Ïðî

âíåñåííÿ çì³í äî ñòàòò³ 98 Êîíñòèòóö³¿ Óêðà¿íè» âèìîãàì

ñòàòåé 157 ³ 158 Êîíñòèòóö³¿ Óêðà¿íè (ñïðàâà ïðî âíåñåííÿ

çì³í äî ñòàòò³ 98 Êîíñòèòóö³¿ Óêðà¿íè)

¹ 2/1999, ñò. 5

2-â/1999

02.06.1999

ó ñïðàâ³ çà çâåðíåííÿì Âåðõîâíî¿ Ðàäè Óêðà¿íè ïðî íàäàííÿ

âèñíîâêó ùîäî â³äïîâ³äíîñò³ ïðîåêòó Çàêîíó Óêðà¿íè «Ïðî

âíåñåííÿ çì³í äî ñòàòò³ 46 Êîíñòèòóö³¿ Óêðà¿íè» âèìîãàì

ñòàòåé 157 ³ 158 Êîíñòèòóö³¿ Óêðà¿íè (ñïðàâà ïðî âíåñåííÿ

çì³í äî ñòàòò³ 46 Êîíñòèòóö³¿ Óêðà¿íè)

¹ 3/1999, ñò. 5

1-â/2000

27.06.2000

ó ñïðàâ³ çà êîíñòèòóö³éíèì çâåðíåííÿì Âåðõîâíî¿ Ðàäè

Óêðà¿íè ïðî íàäàííÿ âèñíîâêó ùîäî â³äïîâ³äíîñò³ ïðîåêòó

Çàêîíó Óêðà¿íè «Ïðî âíåñåííÿ çì³í äî Êîíñòèòóö³¿ Óêðà¿íè

çà ðåçóëüòàòàìè âñåóêðà¿íñüêîãî ðåôåðåíäóìó çà íàðîäíîþ

³í³ö³àòèâîþ» âèìîãàì ñòàòåé 157 ³ 158 Êîíñòèòóö³¿ Óêðà¿íè

(ñïðàâà ïðî âíåñåííÿ çì³í äî ñòàòåé 76, 80, 90, 106 Êîíñòè-

òóö³¿ Óêðà¿íè)

¹ 3/2000, ñò. 10

2-â/2000

11.07.2000

ó ñïðàâ³ çà êîíñòèòóö³éíèì çâåðíåííÿì Âåðõîâíî¿ Ðàäè

Óêðà¿íè ïðî íàäàííÿ âèñíîâêó ùîäî â³äïîâ³äíîñò³ ïðîåêòó

Çàêîíó Óêðà¿íè «Ïðî çì³íè äî Êîíñòèòóö³¿ Óêðà¿íè çà ðåçóëü-

òàòàìè âñåóêðà¿íñüêîãî ðåôåðåíäóìó 16.04.2000 ðîêó», ïîäà-

íîãî íàðîäíèìè äåïóòàòàìè Óêðà¿íè, âèìîãàì ñòàòåé 157 ³

158 Êîíñòèòóö³¿ Óêðà¿íè (ñïðàâà ïðî âíåñåííÿ çì³í äî Êîí-

ñòèòóö³¿ Óêðà¿íè çà ³í³ö³àòèâîþ íàðîäíèõ äåïóòàò³â Óêðà¿íè)

¹ 3/2000, ñò. 17

3-â/2000

05.12.2000

ó ñïðàâ³ çà çâåðíåííÿì Âåðõîâíî¿ Ðàäè Óêðà¿íè ïðî íàäàííÿ

âèñíîâêó ùîäî â³äïîâ³äíîñò³ ïðîåêòó Çàêîíó Óêðà¿íè «Ïðî

âíåñåííÿ çì³í äî ñòàòò³ 80 Êîíñòèòóö³¿ Óêðà¿íè» âèìîãàì

ñòàòåé 157 ³ 158 Êîíñòèòóö³¿ Óêðà¿íè (ñïðàâà ïðî âíåñåííÿ

çì³í äî ñòàòò³ 80 Êîíñòèòóö³¿ Óêðà¿íè)

¹ 6/2000, ñò. 4

4-â/2000

21.12.2000

ó ñïðàâ³ çà çâåðíåííÿì Âåðõîâíî¿ Ðàäè Óêðà¿íè ïðî íàäàííÿ

âèñíîâêó ùîäî â³äïîâ³äíîñò³ ïðîåêòó Çàêîíó Óêðà¿íè «Ïðî

âíåñåííÿ çì³í äî ñòàòò³ 98 Êîíñòèòóö³¿ Óêðà¿íè» âèìîãàì

ñòàòåé 157 ³ 158 Êîíñòèòóö³¿ Óêðà¿íè (ñïðàâà ïðî çì³íè äî

ñòàòò³ 98 Êîíñòèòóö³¿ Óêðà¿íè)

¹ 6/2000, ñò. 9
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1-â/2001

14.03.2001

ó ñïðàâ³ çà çâåðíåííÿì Âåðõîâíî¿ Ðàäè Óêðà¿íè ïðî íàäàííÿ

âèñíîâêó ùîäî â³äïîâ³äíîñò³ ïðîåêòó Çàêîíó Óêðà¿íè «Ïðî

âíåñåííÿ çì³í äî Êîíñòèòóö³¿ Óêðà¿íè (ñòàòåé 84, 85, 89, 92,

93, 94, 106, 147, 150, 151 òà ïóíêòó 6 ðîçä³ëó XV Êîíñòèòóö³¿

Óêðà¿íè)» âèìîãàì ñòàòåé 157 ³ 158 Êîíñòèòóö³¿ Óêðà¿íè

(ñïðàâà ïðî âíåñåííÿ çì³í äî ñòàòåé 84, 85 òà ³íøèõ Êîíñòè-

òóö³¿ Óêðà¿íè)

¹ 2/2001, ñò. 4

2-â/2001

04.07.2001

ó ñïðàâ³ çà çâåðíåííÿì Âåðõîâíî¿ Ðàäè Óêðà¿íè ïðî íàäàííÿ

âèñíîâêó ùîäî â³äïîâ³äíîñò³ ïðîåêòó Çàêîíó Óêðà¿íè «Ïðî

âíåñåííÿ çì³í äî Êîíñòèòóö³¿ Óêðà¿íè» âèìîãàì ñòàòåé 157 ³

158 Êîíñòèòóö³¿ Óêðà¿íè (ñïðàâà ïðî âíåñåííÿ çì³í äî ñòàò-

ò³ 81 Êîíñòèòóö³¿ Óêðà¿íè)

¹ 4/2001, ñò. 31

3-â/2001

11.07.2001

ó ñïðàâ³ çà êîíñòèòóö³éíèì ïîäàííÿì Ïðåçèäåíòà Óêðà¿íè

ïðî íàäàííÿ âèñíîâêó ùîäî â³äïîâ³äíîñò³ Êîíñòèòóö³¿ Óê-

ðà¿íè Ðèìñüêîãî Ñòàòóòó Ì³æíàðîäíîãî êðèì³íàëüíîãî ñóäó

(ñïðàâà ïðî Ðèìñüêèé Ñòàòóò)

¹ 4/2001, ñò. 35

1-â/2002

16.10.2002

ó ñïðàâ³ çà çâåðíåííÿì Âåðõîâíî¿ Ðàäè Óêðà¿íè ïðî íàäàííÿ

âèñíîâêó ùîäî â³äïîâ³äíîñò³ ïðîåêòó Çàêîíó Óêðà¿íè «Ïðî

âíåñåííÿ çì³í ³ äîïîâíåíü äî Êîíñòèòóö³¿ Óêðà¿íè» âèìîãàì

ñòàòåé 157 ³ 158 Êîíñòèòóö³¿ Óêðà¿íè (ñïðàâà ùîäî âíåñåííÿ

çì³í äî ñòàòåé 81, 82, 85, 87, 89, 90, 94, 97, 98, 106, 111, 112,

113, 114, 115, 116, 118, 122 Êîíñòèòóö³¿ Óêðà¿íè òà äîïîâ-

íåííÿ ¿¿ ñòàòòåþ 891)

¹ 5/2002, ñò. 18

1-â/2003

30.10.2003

ó ñïðàâ³ ïðî íàäàííÿ âèñíîâêó ùîäî â³äïîâ³äíîñò³ ïðîåêòó

Çàêîíó Óêðà¿íè «Ïðî âíåñåííÿ çì³í äî Êîíñòèòóö³¿ Óêðà¿íè»,

íàïðàâëåíîãî Ãîëîâîþ Âåðõîâíî¿ Ðàäè Óêðà¿íè, âèìîãàì

ñòàòåé 157 ³ 158 Êîíñòèòóö³¿ Óêðà¿íè (ñïðàâà ïðî âíåñåííÿ

çì³í äî ñòàòåé 29, 59, 78 òà ³íøèõ Êîíñòèòóö³¿ Óêðà¿íè)

¹ 5/2003, ñò. 21

2-â/2003

05.11.2003

ó ñïðàâ³ ïðî íàäàííÿ âèñíîâêó ùîäî â³äïîâ³äíîñò³ ïðîåêòó

Çàêîíó Óêðà¿íè «Ïðî âíåñåííÿ çì³í äî Êîíñòèòóö³¿ Óêðà¿íè»,

íàïðàâëåíîãî Ãîëîâîþ Âåðõîâíî¿ Ðàäè Óêðà¿íè, âèìîãàì

ñòàòåé 157 ³ 158 Êîíñòèòóö³¿ Óêðà¿íè (ñïðàâà ïðî âíåñåííÿ

çì³í äî ñòàòåé 76, 78, 81 òà ³íøèõ Êîíñòèòóö³¿ Óêðà¿íè)

¹ 5/2003, ñò. 53

3-â/2003

10.12.2003

ó ñïðàâ³ ïðî íàäàííÿ âèñíîâêó ùîäî â³äïîâ³äíîñò³ ïðîåêòó

Çàêîíó Óêðà¿íè «Ïðî âíåñåííÿ çì³í äî Êîíñòèòóö³¿ Óêðà¿íè»,

íàïðàâëåíîãî Ãîëîâîþ Âåðõîâíî¿ Ðàäè Óêðà¿íè, âèìîãàì ñòà-

òåé 157 ³ 158 Êîíñòèòóö³¿ Óêðà¿íè (ñïðàâà ïðî âíåñåííÿ çì³í

äî ñòàòåé 76, 78, 80, 81, 82 òà ³íøèõ Êîíñòèòóö³¿ Óêðà¿íè)

¹ 6/2003, ñò. 16

1-â/2004

16.03.2004

ó ñïðàâ³ çà çâåðíåííÿì Âåðõîâíî¿ Ðàäè Óêðà¿íè ïðî íàäàííÿ

âèñíîâêó ùîäî â³äïîâ³äíîñò³ çàêîíîïðîåêòó «Ïðî âíåñåííÿ

çì³í äî Êîíñòèòóö³¿ Óêðà¿íè» âèìîãàì ñòàòåé 157 ³ 158 Êîí-

ñòèòóö³¿ Óêðà¿íè (ñïðàâà ïðî çàêîíîïðîåêò ¹ 4105 ç âíåñå-

íèìè äî íüîãî ïîïðàâêàìè)

¹ 1/2004, ñò. 39
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2-â/2004

12.10.2004

ó ñïðàâ³ çà çâåðíåííÿì Âåðõîâíî¿ Ðàäè Óêðà¿íè ïðî íàäàííÿ

âèñíîâêó ùîäî â³äïîâ³äíîñò³ ïðîåêòó Çàêîíó Óêðà¿íè «Ïðî

âíåñåííÿ çì³í äî Êîíñòèòóö³¿ Óêðà¿íè» âèìîãàì ñòàòåé 157 ³

158 Êîíñòèòóö³¿ Óêðà¿íè (ñïðàâà ïðî Çàêîíîïðîåêò ¹ 4180 ç

âíåñåíèìè äî íüîãî ïîïðàâêàìè)

¹ 5/2004, ñò. 5

1-â/2005

07.09.2005

ó ñïðàâ³ çà çâåðíåííÿì Âåðõîâíî¿ Ðàäè Óêðà¿íè ïðî íàäàííÿ

âèñíîâêó ùîäî â³äïîâ³äíîñò³ ïðîåêòó Çàêîíó Óêðà¿íè «Ïðî

âíåñåííÿ çì³í äî Êîíñòèòóö³¿ Óêðà¿íè» âèìîãàì ñòàòåé 157 ³

158 Êîíñòèòóö³¿ Óêðà¿íè (ñïðàâà ïðî âíåñåííÿ çì³í äî ñòà-

òåé 85, 118, 119, 133, 140, 141, 142, 143 Êîíñòèòóö³¿ Óêðà¿íè)

¹ 5/2005, ñò. 4

Ð³øåííÿ Êîíñòèòóö³éíîãî Ñóäó Óêðà¿íè

1-çï/1997

13.05.1997

ïðî îô³ö³éíå òëóìà÷åííÿ ñòàòåé 58, 78, 79, 81 Êîíñòèòóö³¿

Óêðà¿íè òà ñòàòåé 24321, 24322, 24325 Öèâ³ëüíîãî ïðîöåñó-

àëüíîãî êîäåêñó Óêðà¿íè (ó ñïðàâ³ ùîäî íåñóì³ñíîñò³ äåïó-

òàòñüêîãî ìàíäàòà)

¹ 2/1997, ñò. 5

2-çï/1997

23.06.1997

ó ñïðàâ³ ùîäî â³äïîâ³äíîñò³ Êîíñòèòóö³¿ Óêðà¿íè (êîíñòèòó-

ö³éíîñò³) ïîëîæåííÿ ï³äïóíêòó 2 ïóíêòó 3 ðîçä³ëó IV Çàêîíó

Óêðà¿íè «Ïðî Êîíñòèòóö³éíèé Ñóä Óêðà¿íè» ñòîñîâíî ïðàâî-

âèõ àêò³â îðãàí³â Âåðõîâíî¿ Ðàäè Óêðà¿íè (ñïðàâà ïðî àêòè

îðãàí³â Âåðõîâíî¿ Ðàäè Óêðà¿íè)

¹ 2/1997, ñò. 19

3-çï/1997

11.07.1997

ó ñïðàâ³ çà êîíñòèòóö³éíèì ïîäàííÿì Ïðåçèäåíòà Óêðà¿íè

ùîäî â³äïîâ³äíîñò³ Êîíñòèòóö³¿ Óêðà¿íè Ïîñòàíîâè Âåðõîâ-

íî¿ Ðàäè Óêðà¿íè â³ä 1 æîâòíÿ 1996 ðîêó «Ïðî òëóìà÷åííÿ

ñòàòò³ 98 Êîíñòèòóö³¿ Óêðà¿íè» (ñïðàâà ùîäî êîíñòèòóö³éíî-

ñò³ òëóìà÷åííÿ Âåðõîâíîþ Ðàäîþ Óêðà¿íè ñòàòò³ 98 Êîíñòè-

òóö³¿ Óêðà¿íè)

¹ 2/1997, ñò. 23

4-çï/1997

03.10.1997

ó ñïðàâ³ çà êîíñòèòóö³éíèì çâåðíåííÿì Áàðàáàøà Îëåêñàí-

äðà Ëåîí³äîâè÷à ùîäî îô³ö³éíîãî òëóìà÷åííÿ ÷àñòèíè ï’ÿòî¿

ñòàòò³ 94 òà ñòàòò³ 160 Êîíñòèòóö³¿ Óêðà¿íè (ñïðàâà ïðî íà-

áóòòÿ ÷èííîñò³ Êîíñòèòóö³ºþ Óêðà¿íè)

¹ 2/1997, ñò. 27

5-çï/1997

30.10.1997

ó ñïðàâ³ ùîäî îô³ö³éíîãî òëóìà÷åííÿ ñòàòåé 3, 23, 31, 47, 48

Çàêîíó Óêðà¿íè «Ïðî ³íôîðìàö³þ» òà ñòàòò³ 12 Çàêîíó Óêðà-

¿íè «Ïðî ïðîêóðàòóðó» (ñïðàâà Ê.Ã. Óñòèìåíêà)

¹ 2/1997, ñò. 31

6-çï/1997

25.11.1997

ó ñïðàâ³ çà êîíñòèòóö³éíèì çâåðíåííÿì ãðîìàäÿíêè Äçþáè

Ãàëèíè Ïàâë³âíè ùîäî îô³ö³éíîãî òëóìà÷åííÿ ÷àñòèíè äðó-

ãî¿ ñòàòò³ 55 Êîíñòèòóö³¿ Óêðà¿íè òà ñòàòò³ 2482 Öèâ³ëüíîãî

ïðîöåñóàëüíîãî êîäåêñó Óêðà¿íè (ñïðàâà ãðîìàäÿíêè Äçþ-

áè Ã.Ï. ùîäî ïðàâà íà îñêàðæåííÿ â ñóä³ íåïðàâîì³ðíèõ ä³é

ïîñàäîâî¿ îñîáè)

¹ 1/1998, ñò. 3

7-çï/1997

23.12.1997

ó ñïðàâ³ çà êîíñòèòóö³éíèì ïîäàííÿì Ïðåçèäåíòà Óêðà¿íè

ùîäî â³äïîâ³äíîñò³ Êîíñòèòóö³¿ Óêðà¿íè (êîíñòèòóö³éíîñò³)

Çàêîíó Óêðà¿íè «Ïðî Ðàõóíêîâó ïàëàòó Âåðõîâíî¿ Ðàäè Óêðà-

¿íè» (ñïðàâà ïðî Ðàõóíêîâó ïàëàòó)

¹ 1/1998, ñò. 13
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8-çï/1997

24.12.1997

ó ñïðàâ³ çà êîíñòèòóö³éíèì ïîäàííÿì íàðîäíèõ äåïóòàò³â

Óêðà¿íè ùîäî â³äïîâ³äíîñò³ Êîíñòèòóö³¿ Óêðà¿íè (êîíñòèòó-

ö³éíîñò³) ðîçïîðÿäæåíü Ïðåçèäåíòà Óêðà¿íè ïðî ïðèçíà÷åí-

íÿ ïåðøèõ çàñòóïíèê³â, çàñòóïíèê³â ãîë³â îáëàñíèõ, Êè¿â-

ñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíèõ àäì³í³ñòðàö³é, âèäàíèõ ïðîòÿãîì

ëèïíÿ—ãðóäíÿ 1996 ðîêó, ñ³÷íÿ 1997 ðîêó (ñïðàâà ùîäî

ïðèçíà÷åííÿ çàñòóïíèê³â ãîë³â ì³ñöåâèõ äåðæàâíèõ àäì³í³-

ñòðàö³é)

¹ 1/1998, ñò. 29

9-çï/1997

25.12.1997

ó ñïðàâ³ çà êîíñòèòóö³éíèì çâåðíåííÿì ãðîìàäÿí Ïðîöåíêî

Ðà¿ñè Ìèêîëà¿âíè, ßðîøåíêî Ïîë³íè Ïåòð³âíè òà ³íøèõ ãðî-

ìàäÿí ùîäî îô³ö³éíîãî òëóìà÷åííÿ ñòàòåé 55, 64, 124 Êîí-

ñòèòóö³¿ Óêðà¿íè (ñïðàâà çà çâåðíåííÿìè æèòåë³â ì³ñòà Æîâò³

Âîäè)

¹ 1/1998, ñò. 34

1-ðï/1998

26.02.1998

ó ñïðàâ³ çà êîíñòèòóö³éíèìè ïîäàííÿìè íàðîäíèõ äåïóòàò³â

Óêðà¿íè ùîäî â³äïîâ³äíîñò³ Êîíñòèòóö³¿ Óêðà¿íè (êîíñòèòó-

ö³éíîñò³) Çàêîíó Óêðà¿íè «Ïðî âèáîðè íàðîäíèõ äåïóòàò³â

Óêðà¿íè» (ñïðàâà ïðî âèáîðè íàðîäíèõ äåïóòàò³â Óêðà¿íè)

¹ 2/1998, ñò. 4

2-ðï/1998

03.03.1998

ó ñïðàâ³ çà êîíñòèòóö³éíèì ïîäàííÿì Ïðåçèäåíòà Óêðà¿íè

ùîäî â³äïîâ³äíîñò³ Êîíñòèòóö³¿ Óêðà¿íè (êîíñòèòóö³éíîñò³)

Çàêîíó Ðåñïóáë³êè Êðèì «Ïðî îá’ºäíàííÿ ãðîìàäÿí» (ñïðàâà

ïðî îá’ºäíàííÿ ãðîìàäÿí â Àâòîíîìí³é Ðåñïóáë³ö³ Êðèì)

¹ 2/1998, ñò. 19

3-ðï/1998

25.03.1998

ó ñïðàâ³ çà êîíñòèòóö³éíèì ïîäàííÿì Öåíòðàëüíî¿ âèáîð÷î¿

êîì³ñ³¿ ùîäî îô³ö³éíîãî òëóìà÷åííÿ ïîëîæåíü ÷àñòèí îäè-

íàäöÿòî¿ òà òðèíàäöÿòî¿ ñòàòò³ 42 Çàêîíó Óêðà¿íè «Ïðî âè-

áîðè íàðîäíèõ äåïóòàò³â Óêðà¿íè» (ñïðàâà ïðî òëóìà÷åííÿ

Çàêîíó Óêðà¿íè «Ïðî âèáîðè íàðîäíèõ äåïóòàò³â Óêðà¿íè»)

¹ 2/1998, ñò. 24

4-ðï/1998

25.03.1998

ó ñïðàâ³ çà êîíñòèòóö³éíèì ïîäàííÿì Ïðåçèäåíòà Óêðà¿íè

ùîäî â³äïîâ³äíîñò³ Êîíñòèòóö³¿ Óêðà¿íè (êîíñòèòóö³éíîñò³)

Íîðìàòèâíî-ïðàâîâîãî àêòà Âåðõîâíî¿ Ðàäè Àâòîíîìíî¿

Ðåñïóáë³êè Êðèì Çàêîíó Àâòîíîìíî¿ Ðåñïóáë³êè Êðèì «Ïðî

îá÷èñëåííÿ ÷àñó» òà Ïîñòàíîâè Âåðõîâíî¿ Ðàäè Àâòîíîìíî¿

Ðåñïóáë³êè Êðèì «Ïðî ââåäåííÿ â ä³þ Íîðìàòèâíî-ïðàâîâî-

ãî àêòà Âåðõîâíî¿ Ðàäè Àâòîíîìíî¿ Ðåñïóáë³êè Êðèì Çàêîíó

Àâòîíîìíî¿ Ðåñïóáë³êè Êðèì «Ïðî îá÷èñëåííÿ ÷àñó»

¹ 2/1998, ñò. 28

5-ðï/1998

27.03.1998

ó ñïðàâ³ çà êîíñòèòóö³éíèì ïîäàííÿì 46 íàðîäíèõ äåïóòà-

ò³â Óêðà¿íè ùîäî â³äïîâ³äíîñò³ Êîíñòèòóö³¿ Óêðà¿íè (êîíñòè-

òóö³éíîñò³) Ïîñòàíîâè Âåðõîâíî¿ Ðàäè Óêðà¿íè «Ïðî çàêîí

Óêðà¿íè «Ïðî ïîðÿäîê ïðîâåäåííÿ âèáîð³â äåïóòàò³â ì³ñüêî¿,

ðàéîííèõ ó ì³ñò³ Êèºâ³ ðàä òà ì³ñüêîãî ãîëîâè ó ì³ñò³ Êèºâ³»

(ñïðàâà ïðî âèáîðè ó ì³ñòàõ Êèºâ³ òà Ñåâàñòîïîë³)

¹ 2/1998, ñò. 33

6-ðï/1998

13.05.1998

ó ñïðàâ³ çà êîíñòèòóö³éíèì ïîäàííÿì 47 íàðîäíèõ äåïóòàò³â

Óêðà¿íè ùîäî îô³ö³éíîãî òëóìà÷åííÿ ïîëîæåíü ñòàòåé 3 òà 5

Çàêîíó Óêðà¿íè «Ïðî ñòàòóñ íàðîäíèõ äåïóòàò³â ì³ñöåâèõ Ðàä

íàðîäíèõ äåïóòàò³â» (ñïðàâà ùîäî ñòàòóñó äåïóòàò³â ðàä)

¹ 3/1998, ñò. 5

95

Â²ÑÍÈÊ ÊÎÍÑÒÈÒÓÖ²ÉÍÎÃÎ ÑÓÄÓ ÓÊÐÀ¯ÍÈ 6/2007



7-ðï/1998

02.06.1998

ó ñïðàâ³ çà êîíñòèòóö³éíèì ïîäàííÿì Ïðåçèäåíòà Óêðà¿íè

ùîäî â³äïîâ³äíîñò³ Êîíñòèòóö³¿ Óêðà¿íè (êîíñòèòóö³éíîñò³)

îêðåìèõ ïîëîæåíü íîðìàòèâíî-ïðàâîâîãî àêòà Âåðõîâíî¿

Ðàäè Àâòîíîìíî¿ Ðåñïóáë³êè Êðèì «Ïðî ðåñïóáë³êàíñüêèé

áþäæåò Àâòîíîìíî¿ Ðåñïóáë³êè Êðèì íà 1998 ð³ê» (ñïðàâà

ïðî áþäæåò Àâòîíîìíî¿ Ðåñïóáë³êè Êðèì íà 1998 ð³ê)

¹ 3/1998, ñò. 18

8-ðï/1998

09.06.1998

ó ñïðàâ³ çà êîíñòèòóö³éíèì ïîäàííÿì Ïðåçèäåíòà Óêðà¿íè

ùîäî îô³ö³éíîãî òëóìà÷åííÿ ïîëîæåíü ÷àñòèíè äðóãî¿ ñòàò-

ò³ 158 òà ñòàòò³ 159 Êîíñòèòóö³¿ Óêðà¿íè (ñïðàâà ùîäî âíå-

ñåííÿ çì³í äî Êîíñòèòóö³¿ Óêðà¿íè)

¹ 3/1998, ñò. 26

9-ðï/1998

01.07.1998

ó ñïðàâ³ çà êîíñòèòóö³éíèì ïîäàííÿì Ïðåçèäåíòà Óêðà¿íè

ùîäî â³äïîâ³äíîñò³ Êîíñòèòóö³¿ Óêðà¿íè (êîíñòèòóö³éíîñò³)

ïîëîæåíü ÷àñòèíè ÷åòâåðòî¿ ñòàòò³ 3, ÷àñòèíè äðóãî¿ ñòàò-

ò³ 5, ÷àñòèí äðóãî¿ òà ñüîìî¿ ñòàòò³ 7 ³ ÷àñòèíè ï’ÿòî¿ ñòàò-

ò³ 29 Çàêîíó Óêðà¿íè «Ïðî ïðèâàòèçàö³þ äåðæàâíîãî ìàéíà»

(â ðåäàêö³¿ Çàêîíó Óêðà¿íè «Ïðî âíåñåííÿ çì³í äî Çàêîíó

Óêðà¿íè «Ïðî ïðèâàòèçàö³þ ìàéíà äåðæàâíèõ ï³äïðèºìñòâ»

â³ä 19 ëþòîãî 1997 ðîêó) (ñïðàâà ùîäî ïðèâàòèçàö³¿ äåðæàâ-

íîãî ìàéíà)

¹ 4/1998, ñò. 5

10-ðï/1998

06.07.1998

ó ñïðàâ³ çà êîíñòèòóö³éíèì ïîäàííÿì íàðîäíèõ äåïóòàò³â

Óêðà¿íè ùîäî â³äïîâ³äíîñò³ Êîíñòèòóö³¿ Óêðà¿íè (êîíñòèòó-

ö³éíîñò³) Óêàçó Ïðåçèäåíòà Óêðà¿íè â³ä 24 êâ³òíÿ 1997 ðîêó

¹ 371 «Ïðî Íàö³îíàëüíå áþðî ðîçñë³äóâàíü Óêðà¿íè» (ñïðàâà

ùîäî óòâîðåííÿ Íàö³îíàëüíîãî áþðî ðîçñë³äóâàíü Óêðà¿íè)

¹ 4/1998, ñò. 12

11-ðï/1998

07.07.1998

ó ñïðàâ³ çà êîíñòèòóö³éíèì ïîäàííÿì Ïðåçèäåíòà Óêðà¿íè

ùîäî îô³ö³éíîãî òëóìà÷åííÿ ÷àñòèí äðóãî¿ ³ òðåòüî¿ ñòàò-

ò³ 84 òà ÷àñòèí äðóãî¿ ³ ÷åòâåðòî¿ ñòàòò³ 94 Êîíñòèòóö³¿ Óêðà-

¿íè (ñïðàâà ùîäî ïîðÿäêó ãîëîñóâàííÿ òà ïîâòîðíîãî ðîçãëÿ-

äó çàêîí³â Âåðõîâíîþ Ðàäîþ Óêðà¿íè)

¹ 4/1998, ñò. 16

12-ðï/1998

09.07.1998

ó ñïðàâ³ çà êîíñòèòóö³éíèì çâåðíåííÿì Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿

ðàäè ïðîôåñ³éíèõ ñï³ëîê ùîäî îô³ö³éíîãî òëóìà÷åííÿ ÷àñ-

òèíè òðåòüî¿ ñòàòò³ 21 Êîäåêñó çàêîí³â ïðî ïðàöþ Óêðà¿íè

(ñïðàâà ïðî òëóìà÷åííÿ òåðì³íà «çàêîíîäàâñòâî»)

¹ 4/1998, ñò. 23

13-ðï/1998

01.10.1998

ó ñïðàâ³ çà êîíñòèòóö³éíèì ïîäàííÿì Ïðåçèäåíòà Óêðà¿íè

ùîäî â³äïîâ³äíîñò³ Êîíñòèòóö³¿ Óêðà¿íè (êîíñòèòóö³éíîñò³)

ïóíêòó 1 ñòàòò³ 14 Àðá³òðàæíîãî ïðîöåñóàëüíîãî êîäåêñó

Óêðà¿íè (ñïðàâà ïðî ï³äñóäí³ñòü ñïîð³â Âèùîìó àðá³òðàæíî-

ìó ñóäó Óêðà¿íè)

¹ 4/1998, ñò. 29

14-ðï/1998

29.10.1998

ó ñïðàâ³ çà êîíñòèòóö³éíèì çâåðíåííÿì Â³ëüíî¿ ïðîôñï³ëêè

ïðàö³âíèê³â ìåòðîïîë³òåí³â Óêðà¿íè ùîäî îô³ö³éíîãî òëóìà-

÷åííÿ ïîíÿòòÿ «ïðîôåñ³éíà ñï³ëêà, ùî ä³º íà ï³äïðèºìñòâ³, â

óñòàíîâ³, îðãàí³çàö³¿», âèêîðèñòàíîãî â àáçàö³ øîñòîìó ÷àñ-

òèíè ïåðøî¿ ñòàòò³ 431 Êîäåêñó çàêîí³â ïðî ïðàöþ Óêðà¿íè

(ñïðàâà ïðî ïðîôñï³ëêó, ùî ä³º íà ï³äïðèºìñòâ³)

¹ 1/1999, ñò. 5
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15-ðï/1998

25.11.1998

ó ñïðàâ³ çà êîíñòèòóö³éíèì ïîäàííÿì 66 íàðîäíèõ äåïóòàò³â

ùîäî â³äïîâ³äíîñò³ Êîíñòèòóö³¿ Óêðà¿íè (êîíñòèòóö³éíîñò³)

Ïîñòàíîâè Êàá³íåòó Ì³í³ñòð³â Óêðà¿íè «Ïðî çàòâåðäæåííÿ

ïåðåë³êó ïëàòíèõ ïîñëóã, ÿê³ íàäàþòüñÿ â äåðæàâíèõ çàêëà-

äàõ îõîðîíè çäîðîâ’ÿ òà âèùèõ ìåäè÷íèõ çàêëàäàõ îñâ³òè»

(ñïðàâà ïðî ïëàòí³ ìåäè÷í³ ïîñëóãè)

¹ 1/1999, ñò. 8

16-ðï/1998

26.11.1998

ó ñïðàâ³ çà êîíñòèòóö³éíèì çâåðíåííÿì Â³äêðèòîãî àêö³î-

íåðíîãî òîâàðèñòâà «Ëóáíèôàðì» ùîäî îô³ö³éíîãî òëóìà-

÷åííÿ ïîëîæåíü ÷àñòèíè äðóãî¿ ñòàòò³ 6 Çàêîíó Óêðà¿íñüêî¿

ÐÑÐ «Ïðî çîâí³øíüîåêîíîì³÷íó ä³ÿëüí³ñòü» ³ ñòàòò³ 154 Öè-

â³ëüíîãî êîäåêñó Óêðà¿íñüêî¿ ÐÑÐ (ñïðàâà ïðî ïîðÿäîê ï³ä-

ïèñàííÿ çîâí³øíüîåêîíîì³÷íèõ äîãîâîð³â)

¹ 1/1999, ñò. 13

17-ðï/1998

03.12.1998

ó ñïðàâ³ çà êîíñòèòóö³éíèì ïîäàííÿì íàðîäíèõ äåïóòàò³â

Óêðà¿íè ùîäî â³äïîâ³äíîñò³ Êîíñòèòóö³¿ Óêðà¿íè (êîíñòèòó-

ö³éíîñò³) Ïîñòàíîâè Âåðõîâíî¿ Ðàäè Óêðà¿íè «Ïðî âíåñåííÿ

çì³í äî Ðåãëàìåíòó Âåðõîâíî¿ Ðàäè Óêðà¿íè» (ñïðàâà ïðî óòâî-

ðåííÿ ôðàêö³é ó Âåðõîâí³é Ðàä³ Óêðà¿íè)

¹ 1/1999, ñò. 17

1-ðï/1999

09.02.1999

ó ñïðàâ³ çà êîíñòèòóö³éíèì çâåðíåííÿì Íàö³îíàëüíîãî áàí-

êó Óêðà¿íè ùîäî îô³ö³éíîãî òëóìà÷åííÿ ïîëîæåííÿ ÷àñòèíè

ïåðøî¿ ñòàòò³ 58 Êîíñòèòóö³¿ Óêðà¿íè (ñïðàâà ïðî çâîðîòíó

ä³þ â ÷àñ³ çàêîí³â òà ³íøèõ íîðìàòèâíî-ïðàâîâèõ àêò³â)

¹ 2/1999, ñò. 22

2-ðï/1999

02.03.1999

ó ñïðàâ³ çà êîíñòèòóö³éíèì ïîäàííÿì Ïðåçèäåíòà Óêðà¿íè

ùîäî â³äïîâ³äíîñò³ Êîíñòèòóö³¿ Óêðà¿íè (êîíñòèòóö³éíîñò³)

Çàêîíó Óêðà¿íè «Ïðî òèì÷àñîâó çàáîðîíó ï³äâèùåííÿ ö³í ³

òàðèô³â íà æèòëîâî-êîìóíàëüí³ ïîñëóãè òà ïîñëóãè ãðîìàä-

ñüêîãî òðàíñïîðòó, ùî íàäàþòüñÿ ãðîìàäÿíàì Óêðà¿íè»

(ñïðàâà ïðî êîìóíàëüí³ ïîñëóãè)

¹ 2/1999, ñò. 34

3-ðï/1999

08.04.1999

ó ñïðàâ³ çà êîíñòèòóö³éíèì ïîäàííÿì Âèùîãî àðá³òðàæíîãî

ñóäó Óêðà¿íè òà Ãåíåðàëüíî¿ ïðîêóðàòóðè Óêðà¿íè ùîäî îô³-

ö³éíîãî òëóìà÷åííÿ ïîëîæåíü ñòàòò³ 2 Àðá³òðàæíîãî ïðîöåñó-

àëüíîãî êîäåêñó Óêðà¿íè (ñïðàâà ïðî ïðåäñòàâíèöòâî ïðîêó-

ðàòóðîþ Óêðà¿íè ³íòåðåñ³â äåðæàâè â àðá³òðàæíîìó ñóä³)

¹ 2/1999, ñò. 39

4-ðï/1999

19.05.1999

ó ñïðàâ³ çà êîíñòèòóö³éíèìè ïîäàííÿìè Âåðõîâíîãî Ñóäó

Óêðà¿íè òà Ñëóæáè áåçïåêè Óêðà¿íè ùîäî îô³ö³éíîãî òëóìà-

÷åííÿ ñòàòò³ 86 Êîíñòèòóö³¿ Óêðà¿íè òà ñòàòåé 12, 19 Çàêîíó

Óêðà¿íè «Ïðî ñòàòóñ íàðîäíîãî äåïóòàòà Óêðà¿íè» (ñïðàâà

ïðî çàïèòè íàðîäíèõ äåïóòàò³â Óêðà¿íè)

¹ 3/1999, ñò. 12

5-ðï/1999

03.06.1999

ó ñïðàâ³ çà êîíñòèòóö³éíèìè ïîäàííÿìè Ñëóæáè áåçïåêè

Óêðà¿íè, Äåðæàâíîãî êîì³òåòó íàôòîâî¿, ãàçîâî¿ òà íàôòî-

ïåðåðîáíî¿ ïðîìèñëîâîñò³ Óêðà¿íè, Ì³í³ñòåðñòâà ô³íàíñ³â

Óêðà¿íè ùîäî îô³ö³éíîãî òëóìà÷åííÿ ïîëîæåíü ïóíêòó 6

ñòàòò³ 12 Çàêîíó Óêðà¿íè «Ïðî ñîö³àëüíèé ³ ïðàâîâèé çàõèñò

â³éñüêîâîñëóæáîâö³â òà ÷ëåí³â ¿õ ñ³ìåé», ÷àñòèí ÷åòâåðòî¿ ³

ï’ÿòî¿ ñòàòò³ 22 Çàêîíó Óêðà¿íè «Ïðî ì³ë³ö³þ» òà ÷àñòèíè

øîñòî¿ ñòàòò³ 22 Çàêîíó Óêðà¿íè «Ïðî ïîæåæíó áåçïåêó»

(ñïðàâà ïðî îô³ö³éíå òëóìà÷åííÿ òåðì³íà «÷ëåí ñ³ì’¿)

¹ 3/1999, ñò. 17
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6-ðï/1999

24.06.1999

ó ñïðàâ³ çà êîíñòèòóö³éíèì ïîäàííÿì Âåðõîâíîãî Ñóäó Óê-

ðà¿íè ùîäî â³äïîâ³äíîñò³ Êîíñòèòóö³¿ Óêðà¿íè (êîíñòèòóö³é-

íîñò³) ïîëîæåíü ñòàòåé 19, 42 Çàêîíó Óêðà¿íè «Ïðî äåðæàâ-

íèé áþäæåò Óêðà¿íè íà 1999 ð³ê» (ñïðàâà ïðî ô³íàíñóâàííÿ

ñóä³â)

¹ 4/1999, ñò. 5

7-ðï/1999

06.07.1999

ó ñïðàâ³ çà êîíñòèòóö³éíèì ïîäàííÿì 49 íàðîäíèõ äåïóòà-

ò³â Óêðà¿íè ³ âèêîíàâ÷îãî êîì³òåòó Â³ííèöüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè

ùîäî îô³ö³éíîãî òëóìà÷åííÿ ïîëîæåíü ñòàòåé 38, 78 Êîí-

ñòèòóö³¿ Óêðà¿íè, ñòàòåé 1, 10, 12, ÷àñòèíè äðóãî¿ ñòàòò³ 49

Çàêîíó Óêðà¿íè «Ïðî ì³ñöåâå ñàìîâðÿäóâàííÿ â Óêðà¿í³»

(ñïðàâà ïðî ñóì³ñíèöòâî ïîñàä íàðîäíîãî äåïóòàòà Óêðà¿íè

³ ì³ñüêîãî ãîëîâè)

¹ 4/1999, ñò. 13

8-ðï/1999

06.07.1999

ó ñïðàâ³ çà êîíñòèòóö³éíèì ïîäàííÿì Ì³í³ñòåðñòâà âíóò-

ð³øí³õ ñïðàâ Óêðà¿íè ³ Ì³í³ñòåðñòâà ô³íàíñ³â Óêðà¿íè ùîäî

îô³ö³éíîãî òëóìà÷åííÿ ïîëîæåíü ÷àñòèíè øîñòî¿ ñòàòò³ 22

Çàêîíó Óêðà¿íè «Ïðî ì³ë³ö³þ» òà ÷àñòèíè ñüîìî¿ ñòàòò³ 22 Çà-

êîíó Óêðà¿íè «Ïðî ïîæåæíó áåçïåêó» (ñïðàâà ùîäî ïðàâà íà

ï³ëüãè)

¹ 4/1999, ñò. 19

9-ðï/1999

27.10.1999

ó ñïðàâ³ çà êîíñòèòóö³éíèì ïîäàííÿì Ì³í³ñòåðñòâà âíóò-

ð³øí³õ ñïðàâ Óêðà¿íè ùîäî îô³ö³éíîãî òëóìà÷åííÿ ïîëî-

æåíü ÷àñòèíè òðåòüî¿ ñòàòò³ 80 Êîíñòèòóö³¿ Óêðà¿íè (ñïðàâà

ïðî äåïóòàòñüêó íåäîòîðêàíí³ñòü)

¹ 5/1999, ñò. 7

10-ðï/1999

14.12.1999

ó ñïðàâ³ çà êîíñòèòóö³éíèìè ïîäàííÿìè 51 íàðîäíîãî äåïó-

òàòà Óêðà¿íè ïðî îô³ö³éíå òëóìà÷åííÿ ïîëîæåíü ñòàòò³ 10

Êîíñòèòóö³¿ Óêðà¿íè ùîäî çàñòîñóâàííÿ äåðæàâíî¿ ìîâè îð-

ãàíàìè äåðæàâíî¿ âëàäè, îðãàíàìè ì³ñöåâîãî ñàìîâðÿäó-

âàííÿ òà âèêîðèñòàííÿ ¿¿ ó íàâ÷àëüíîìó ïðîöåñ³ â íàâ÷àëü-

íèõ çàêëàäàõ Óêðà¿íè (ñïðàâà ïðî çàñòîñóâàííÿ óêðà¿íñüêî¿

ìîâè)

¹ 1/2000, ñò. 5

11-ðï/1999

29.12.1999

ó ñïðàâ³ çà êîíñòèòóö³éíèì ïîäàííÿì 51 íàðîäíîãî äåïóòàòà

Óêðà¿íè ùîäî â³äïîâ³äíîñò³ Êîíñòèòóö³¿ Óêðà¿íè (êîíñòèòó-

ö³éíîñò³) ïîëîæåíü ñòàòåé 24, 58, 59, 60, 93, 1901 Êðèì³íàëü-

íîãî êîäåêñó Óêðà¿íè â ÷àñòèí³, ùî ïåðåäáà÷àº ñìåðòíó êàðó

ÿê âèä ïîêàðàííÿ (ñïðàâà ïðî ñìåðòíó êàðó)

¹ 1/2000, ñò. 16

1-ðï/2000

09.02.2000

ó ñïðàâ³ çà êîíñòèòóö³éíèì ïîäàííÿì 46 íàðîäíèõ äåïóòà-

ò³â Óêðà¿íè ùîäî â³äïîâ³äíîñò³ Êîíñòèòóö³¿ Óêðà¿íè (êîíñòè-

òóö³éíîñò³) ïîëîæåíü ÷àñòèíè ï’ÿòî¿ ñòàòò³ 6, ÷àñòèíè ïåð-

øî¿ ñòàòò³ 11, ÷àñòèíè ÷åòâåðòî¿ ñòàòò³ 16, ïóíêò³â 3, 5, 6, 9,

10, 16 ÷àñòèíè ïåðøî¿ ñòàòò³ 26, ÷àñòèí òðåòüî¿ ³ ÷åòâåðòî¿,

ñòàòò³ 41, ÷àñòèíè øîñòî¿ ñòàòò³ 42, ñòàòåé 51, 52, 53, 54,

÷àñòèíè ÷åòâåðòî¿ ñòàòò³ 61, ÷àñòèíè ïåðøî¿ ñòàòò³ 62, ÷àñ-

òèí ïåðøî¿, øîñòî¿, ñüîìî¿ ñòàòò³ 63, ÷àñòèí ÷åòâåðòî¿,

ï’ÿòî¿, øîñòî¿ ñòàòò³ 78, ÷àñòèí òðåòüî¿, ï’ÿòî¿, ñüîìî¿ ñòàò-

ò³ 79, àáçàöó òðåòüîãî ïóíêòó 2 ðîçä³ëó V «Ïðèê³íöåâ³ òà ïå-

ðåõ³äí³ ïîëîæåííÿ» Çàêîíó Óêðà¿íè «Ïðî ì³ñöåâå ñàìîâðÿäó-

âàííÿ â Óêðà¿í³» (ñïðàâà ïðî ì³ñöåâå ñàìîâðÿäóâàííÿ)

¹ 1/2000, ñò. 22
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2-ðï/2000

10.02.2000

ó ñïðàâ³ çà êîíñòèòóö³éíèì ïîäàííÿì Ïðåçèäåíòà Óêðà¿íè

ùîäî â³äïîâ³äíîñò³ Êîíñòèòóö³¿ Óêðà¿íè (êîíñòèòóö³éíîñò³)

ïîëîæåíü ÷àñòèíè äðóãî¿ ñòàòò³ 5, ÷àñòèíè òðåòüî¿ ñòàòò³ 9

Çàêîíó Óêðà¿íè «Ïðî ö³íè ³ ö³íîóòâîðåííÿ» ³ ðîçä³ëó II «Ïðè-

ê³íöåâ³ ïîëîæåííÿ» Çàêîíó Óêðà¿íè «Ïðî âíåñåííÿ çì³í äî

Çàêîíó Óêðà¿íè «Ïðî ö³íè ³ ö³íîóòâîðåííÿ» (ñïðàâà ïðî ö³íè

³ òàðèôè íà æèòëîâî-êîìóíàëüí³ òà ³íø³ ïîñëóãè)

¹ 1/2000, ñò. 30

3-ðï/2000

27.03.2000

ó ñïðàâ³ çà êîíñòèòóö³éíèìè ïîäàííÿìè 103 ³ 108 íàðîäíèõ

äåïóòàò³â Óêðà¿íè ùîäî â³äïîâ³äíîñò³ Êîíñòèòóö³¿ Óêðà¿íè

(êîíñòèòóö³éíîñò³) Óêàçó Ïðåçèäåíòà Óêðà¿íè «Ïðî ïðîãîëî-

øåííÿ âñåóêðà¿íñüêîãî ðåôåðåíäóìó çà íàðîäíîþ ³í³ö³àòè-

âîþ» (ñïðàâà ïðî âñåóêðà¿íñüêèé ðåôåðåíäóì çà íàðîäíîþ

³í³ö³àòèâîþ)

¹ 2/2000, ñò. 5

4-ðï/2000

11.04.2000

ó ñïðàâ³ çà êîíñòèòóö³éíèì ïîäàííÿì Ãåíåðàëüíî¿ ïðîêóðà-

òóðè Óêðà¿íè ùîäî îô³ö³éíîãî òëóìà÷åííÿ ïîëîæåíü ñòàò-

ò³ 86 Êîíñòèòóö³¿ Óêðà¿íè òà ñòàòåé 12, 19 Çàêîíó Óêðà¿íè

«Ïðî ñòàòóñ íàðîäíîãî äåïóòàòà Óêðà¿íè» (ñïðàâà ïðî çàïèòè

íàðîäíèõ äåïóòàò³â Óêðà¿íè äî ïðîêóðàòóðè)

¹ 2/2000, ñò. 17

5-ðï/2000

18.04.2000

ó ñïðàâ³ çà êîíñòèòóö³éíèì ïîäàííÿì 47 íàðîäíèõ äåïóòà-

ò³â Óêðà¿íè ùîäî â³äïîâ³äíîñò³ Êîíñòèòóö³¿ Óêðà¿íè (êîíñòè-

òóö³éíîñò³) ïîëîæåííÿ ÷àñòèíè äðóãî¿ ñòàòò³ 5 Çàêîíó Óê-

ðà¿íè «Ïðî Óïîâíîâàæåíîãî Âåðõîâíî¿ Ðàäè Óêðà¿íè ç ïðàâ

ëþäèíè» (ñïðàâà ïðî â³êîâèé öåíç)

¹ 2/2000, ñò. 22

6-ðï/2000

19.04.2000

ó ñïðàâ³ çà êîíñòèòóö³éíèì ïîäàííÿì 46 íàðîäíèõ äåïóòàò³â

Óêðà¿íè ùîäî îô³ö³éíîãî òëóìà÷åííÿ ïîëîæåíü ñòàòò³ 58 Êîí-

ñòèòóö³¿ Óêðà¿íè, ñòàòåé 6, 81 Êðèì³íàëüíîãî êîäåêñó Óêðà-

¿íè (ñïðàâà ïðî çâîðîòíó ä³þ êðèì³íàëüíîãî çàêîíó â ÷àñ³)

¹ 2/2000, ñò. 29

7-ðï/2000

27.04.2000

ó ñïðàâ³ çà êîíñòèòóö³éíèì ïîäàííÿì Ïðåçèäåíòà Óêðà¿íè

ùîäî â³äïîâ³äíîñò³ Êîíñòèòóö³¿ Óêðà¿íè (êîíñòèòóö³éíîñò³)

Çàêîíó Óêðà¿íè «Ïðî òèì÷àñîâå âèêîíàííÿ îáîâ’ÿçê³â ïîñà-

äîâèõ îñ³á, ÿêèõ ïðèçíà÷àº íà ïîñàäó çà çãîäîþ Âåðõîâíî¿

Ðàäè Óêðà¿íè Ïðåçèäåíò Óêðà¿íè àáî Âåðõîâíà Ðàäà Óêðà¿íè

çà ïîäàííÿì Ïðåçèäåíòà Óêðà¿íè» (ñïðàâà ïðî òèì÷àñîâå

âèêîíàííÿ îáîâ’ÿçê³â ïîñàäîâèõ îñ³á)

¹ 2/2000, ñò. 38

8-ðï/2000

10.05.2000

ó ñïðàâ³ çà êîíñòèòóö³éíèì ïîäàííÿì Ïðåçèäåíòà Óêðà¿íè

ùîäî â³äïîâ³äíîñò³ Êîíñòèòóö³¿ Óêðà¿íè (êîíñòèòóö³éíîñò³)

îêðåìèõ ïîëîæåíü Çàêîíó Óêðà¿íè «Ïðî ñòàòóñ íàðîäíîãî

äåïóòàòà Óêðà¿íè» â ðåäàêö³¿ Çàêîíó Óêðà¿íè «Ïðî âíåñåííÿ

çì³í ³ äîïîâíåíü äî Çàêîíó Óêðà¿íè «Ïðî ñòàòóñ íàðîäíîãî

äåïóòàòà Óêðà¿íè» â³ä 25 âåðåñíÿ 1997 ðîêó (ñïðàâà ïðî ñòà-

òóñ íàðîäíîãî äåïóòàòà Óêðà¿íè)

¹ 2/2000, ñò. 45

9-ðï/2000

12.07.2000

ó ñïðàâ³ çà êîíñòèòóö³éíèì ïîäàííÿì 54 íàðîäíèõ äåïóòà-

ò³â Óêðà¿íè ùîäî â³äïîâ³äíîñò³ Êîíñòèòóö³¿ Óêðà¿íè (êîíñòè-

òóö³éíîñò³) Çàêîíó Óêðà¿íè «Ïðî ðàòèô³êàö³þ ªâðîïåéñüêî¿

õàðò³¿ ðåã³îíàëüíèõ ìîâ àáî ìîâ ìåíøèí, 1992 ð.» (ñïðàâà

ïðî ðàòèô³êàö³þ Õàðò³¿ ïðî ìîâè, 1992 ð.)

¹ 3/2000, ñò. 5
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10-ðï/2000

28.09.2000

ó ñïðàâ³ çà êîíñòèòóö³éíèì ïîäàííÿì 45 íàðîäíèõ äåïóòà-

ò³â Óêðà¿íè ùîäî â³äïîâ³äíîñò³ Êîíñòèòóö³¿ Óêðà¿íè (êîíñòè-

òóö³éíîñò³) ïîëîæåíü ïóíêòó 2 ñòàòò³ 2 Çàêîíó Óêðà¿íè «Ïðî

ïðèâàòèçàö³þ äåðæàâíîãî æèòëîâîãî ôîíäó» (ñïðàâà ïðî

ïðèâàòèçàö³þ äåðæàâíîãî æèòëîâîãî ôîíäó)

¹ 5/2000, ñò. 5

11-ðï/2000

18.10.2000

ó ñïðàâ³ çà êîíñòèòóö³éíèìè ïîäàííÿìè íàðîäíèõ äåïóòàò³â

Óêðà¿íè òà Óïîâíîâàæåíîãî Âåðõîâíî¿ Ðàäè Óêðà¿íè ç ïðàâ

ëþäèíè ùîäî â³äïîâ³äíîñò³ Êîíñòèòóö³¿ Óêðà¿íè (êîíñòèòó-

ö³éíîñò³) ñòàòåé 8, 11, 16 Çàêîíó Óêðà¿íè «Ïðî ïðîôåñ³éí³

ñï³ëêè, ¿õ ïðàâà òà ãàðàíò³¿ ä³ÿëüíîñò³» (ñïðàâà ïðî ñâîáîäó

óòâîðåííÿ ïðîôñï³ëîê)

¹ 5/2000, ñò. 9

12-ðï/2000

25.10.2000

ó ñïðàâ³ çà êîíñòèòóö³éíèì çâåðíåííÿì ãðîìàäÿíêè Ñòåøè-

íî¿ Ðèòè Àíàòîë³¿âíè ùîäî îô³ö³éíîãî òëóìà÷åííÿ ïîëîæåí-

íÿ ïóíêòó 1 ÷àñòèíè äðóãî¿ ñòàòò³ 2 Çàêîíó Óêðà¿íè «Ïðî ñòà-

òóñ ³ ñîö³àëüíèé çàõèñò ãðîìàäÿí, ÿê³ ïîñòðàæäàëè

âíàñë³äîê ×îðíîáèëüñüêî¿ êàòàñòðîôè» (ñïðàâà ïðî çîíó â³ä-

÷óæåííÿ)

¹ 5/2000, ñò. 18

13-ðï/2000

16.11.2000

ó ñïðàâ³ çà êîíñòèòóö³éíèì çâåðíåííÿì ãðîìàäÿíèíà Ñîë-

äàòîâà Ãåííàä³ÿ ²âàíîâè÷à ùîäî îô³ö³éíîãî òëóìà÷åííÿ ïî-

ëîæåíü ñòàòò³ 59 Êîíñòèòóö³¿ Óêðà¿íè, ñòàòò³ 44 Êðèì³íàëü-

íî-ïðîöåñóàëüíîãî êîäåêñó Óêðà¿íè, ñòàòåé 268, 271 Êîäåêñó

Óêðà¿íè ïðî àäì³í³ñòðàòèâí³ ïðàâîïîðóøåííÿ (ñïðàâà ïðî

ïðàâî â³ëüíîãî âèáîðó çàõèñíèêà)

¹ 5/2000, ñò. 24

14-ðï/2000

13.12.2000

ó ñïðàâ³ çà êîíñòèòóö³éíèì çâåðíåííÿì òîâàðèñòâà ïîêóï-

ö³â ÷ëåí³â òðóäîâîãî êîëåêòèâó ïåðóêàðí³ ¹ 163 «×åðåìøè-

íà» (ì. Êè¿â) ùîäî îô³ö³éíîãî òëóìà÷åííÿ îêðåìèõ ïîëîæåíü

ñòàòò³ 7 Çàêîíó Óêðà¿íè «Ïðî ïðèâàòèçàö³þ íåâåëèêèõ äåð-

æàâíèõ ï³äïðèºìñòâ (ìàëó ïðèâàòèçàö³þ)» (ñïðàâà ïðî âè-

çíà÷åííÿ ñïîñîáó ìàëî¿ ïðèâàòèçàö³¿)

¹ 6/2000, ñò. 12

15-ðï/2000

14.12.2000

ó ñïðàâ³ çà êîíñòèòóö³éíèì ïîäàííÿì Ïðåçèäåíòà Óêðà¿íè

ùîäî â³äïîâ³äíîñò³ Êîíñòèòóö³¿ Óêðà¿íè (êîíñòèòóö³éíîñò³)

Ïîñòàíîâè Âåðõîâíî¿ Ðàäè Óêðà¿íè «Ïðî ÷èíí³ñòü Çàêîíó

Óêðà¿íè «Ïðî Ðàõóíêîâó ïàëàòó», îô³ö³éíîãî òëóìà÷åííÿ ïî-

ëîæåíü ÷àñòèíè äðóãî¿ ñòàòò³ 150 Êîíñòèòóö³¿ Óêðà¿íè, à òà-

êîæ ÷àñòèíè äðóãî¿ ñòàòò³ 70 Çàêîíó Óêðà¿íè «Ïðî Êîíñòèòó-

ö³éíèé Ñóä Óêðà¿íè» ñòîñîâíî ïîðÿäêó âèêîíàííÿ ð³øåíü

Êîíñòèòóö³éíîãî Ñóäó Óêðà¿íè (ñïðàâà ïðî ïîðÿäîê âèêî-

íàííÿ ð³øåíü Êîíñòèòóö³éíîãî Ñóäó Óêðà¿íè)

¹ 6/2000, ñò. 16

16-ðï/2000

21.12.2000

ó ñïðàâ³ çà êîíñòèòóö³éíèìè çâåðíåííÿìè Öåíòðàëüíî¿

ñï³ëêè ñïîæèâ÷èõ òîâàðèñòâ Óêðà¿íè òà äåðæàâíîãî ï³äïðè-

ºìñòâà Ì³í³ñòåðñòâà îáîðîíè Óêðà¿íè «Óïðàâë³ííÿ â³éñüêî-

âî¿ òîðã³âë³ Ïðèêàðïàòñüêîãî â³éñüêîâîãî îêðóãó» ùîäî îô³-

ö³éíîãî òëóìà÷åííÿ ïîëîæåííÿ ïóíêòó 1 ÷àñòèíè òðåòüî¿

ñòàòò³ 1 Çàêîíó Óêðà¿íè «Ïðî ïàòåíòóâàííÿ äåÿêèõ âèä³â

ï³äïðèºìíèöüêî¿ ä³ÿëüíîñò³» (ñïðàâà ïðî ïàòåíòóâàííÿ ï³ä-

ïðèºìíèöüêî¿ ä³ÿëüíîñò³)

¹ 6/2000, ñò. 22
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1-ðï/2001

27.02.2001

ó ñïðàâ³ çà êîíñòèòóö³éíèì ïîäàííÿì Ïðåçèäåíòà Óêðà¿íè

ùîäî â³äïîâ³äíîñò³ Êîíñòèòóö³¿ Óêðà¿íè (êîíñòèòóö³éíîñò³)

ïîëîæåíü Ðåãëàìåíòó Âåðõîâíî¿ Ðàäè Àâòîíîìíî¿ Ðåñïóáë³êè

Êðèì, Ïîëîæåííÿ ïðî Ðàõóíêîâó ïàëàòó Âåðõîâíî¿ Ðàäè Àâ-

òîíîìíî¿ Ðåñïóáë³êè Êðèì, Ïîëîæåííÿ ïðî ïîðÿäîê óïðàâ-

ë³ííÿ ìàéíîì, ùî íàëåæèòü Àâòîíîìí³é Ðåñïóáë³ö³ Êðèì àáî

ïåðåäàíå â ¿¿ óïðàâë³ííÿ, çàòâåðäæåíèõ â³äïîâ³äíèìè ïî-

ñòàíîâàìè Âåðõîâíî¿ Ðàäè Àâòîíîìíî¿ Ðåñïóáë³êè Êðèì, òà

ïîñòàíîâè Âåðõîâíî¿ Ðàäè Àâòîíîìíî¿ Ðåñïóáë³êè Êðèì «Ïðî

çàõîäè ùîäî ïîñèëåííÿ êàäðîâî¿ ðîáîòè â Àâòîíîìí³é Ðåñ-

ïóáë³ö³ Êðèì» (ñïðàâà ïðî ïðàâîâ³ àêòè Âåðõîâíî¿ Ðàäè Àâ-

òîíîìíî¿ Ðåñïóáë³êè Êðèì)

¹ 1/2001, ñò. 5

2-ðï/2001

28.03.2001

ó ñïðàâ³ çà êîíñòèòóö³éíèì ïîäàííÿì Ïðåçèäåíòà Óêðà¿íè

ùîäî îô³ö³éíîãî òëóìà÷åííÿ ïîëîæåííÿ ÷àñòèíè äðóãî¿

ñòàòò³ 93 Êîíñòèòóö³¿ Óêðà¿íè (ñïðàâà ïðî ïîçà÷åðãîâèé ðîç-

ãëÿä çàêîíîïðîåêò³â)

¹ 2/2001, ñò. 16

3-ðï/2001

05.04.2001

ó ñïðàâ³ çà êîíñòèòóö³éíèì ïîäàííÿì Ïðåçèäåíòà Óêðà¿íè

ùîäî â³äïîâ³äíîñò³ Êîíñòèòóö³¿ Óêðà¿íè (êîíñòèòóö³éíîñò³)

Çàêîíó Óêðà¿íè «Ïðî âíåñåííÿ çì³í äî äåÿêèõ çàêîíîäàâ÷èõ

àêò³â Óêðà¿íè» (ñïðàâà ïðî ïîäàòêè)

¹ 2/2001, ñò. 19

4-ðï/2001

19.04.2001

ó ñïðàâ³ çà êîíñòèòóö³éíèì ïîäàííÿì Ì³í³ñòåðñòâà âíóò-

ð³øí³õ ñïðàâ Óêðà¿íè ùîäî îô³ö³éíîãî òëóìà÷åííÿ ïîëî-

æåííÿ ÷àñòèíè ïåðøî¿ ñòàòò³ 39 Êîíñòèòóö³¿ Óêðà¿íè ïðî çà-

â÷àñíå ñïîâ³ùåííÿ îðãàí³â âèêîíàâ÷î¿ âëàäè ÷è îðãàí³â

ì³ñöåâîãî ñàìîâðÿäóâàííÿ ïðî ïðîâåäåííÿ çáîð³â, ì³òèíã³â,

ïîõîä³â ³ äåìîíñòðàö³é (ñïðàâà ùîäî çàâ÷àñíîãî ñïîâ³ùåííÿ

ïðî ìèðí³ ç³áðàííÿ)

¹ 2/2001, ñò. 25

5-ðï/2001

17.05.2001

ó ñïðàâ³ çà êîíñòèòóö³éíèì ïîäàííÿì Ïðåçèäåíòà Óêðà¿íè

ùîäî îô³ö³éíîãî òëóìà÷åííÿ ïîëîæåíü ÷àñòèíè ïåðøî¿

ñòàòò³ 93 Êîíñòèòóö³¿ Óêðà¿íè, ÷àñòèíè ïåðøî¿ ñòàòò³ 35 Çà-

êîíó Óêðà¿íè «Ïðî áþäæåòíó ñèñòåìó Óêðà¿íè» (ñïðàâà ïðî

çì³íè äî çàêîíó ïðî áþäæåò)

¹ 2/2001, ñò. 28

6-ðï/2001

23.05.2001

ó ñïðàâ³ çà êîíñòèòóö³éíèì ïîäàííÿì Óïîâíîâàæåíîãî

Âåðõîâíî¿ Ðàäè Óêðà¿íè ç ïðàâ ëþäèíè ùîäî â³äïîâ³äíîñò³

Êîíñòèòóö³¿ Óêðà¿íè (êîíñòèòóö³éíîñò³) ïîëîæåíü àáçàö³â

òðåòüîãî, ÷åòâåðòîãî, ï’ÿòîãî ñòàòò³ 2483 Öèâ³ëüíîãî ïðîöå-

ñóàëüíîãî êîäåêñó Óêðà¿íè òà çà êîíñòèòóö³éíèìè çâåðíåí-

íÿìè ãðîìàäÿí Áóäèíñüêî¿ Ñâ³òëàíè Îëåêñàíäð³âíè ³ Êîâðè-

ãè Ñåðã³ÿ Âîëîäèìèðîâè÷à ùîäî îô³ö³éíîãî òëóìà÷åííÿ

ïîëîæåííÿ àáçàöó ÷åòâåðòîãî ñòàòò³ 2483 Öèâ³ëüíîãî ïðîöå-

ñóàëüíîãî êîäåêñó Óêðà¿íè (ñïðàâà ùîäî êîíñòèòóö³éíîñò³

ñòàòò³ 2483 ÖÏÊ Óêðà¿íè)

¹ 3/2001, ñò. 3

7-ðï/2001

30.05.2001

ó ñïðàâ³ çà êîíñòèòóö³éíèì çâåðíåííÿì â³äêðèòîãî àêö³î-

íåðíîãî òîâàðèñòâà «Âñåóêðà¿íñüêèé Àêö³îíåðíèé Áàíê»

ùîäî îô³ö³éíîãî òëóìà÷åííÿ ïîëîæåíü ïóíêòó 22 ÷àñòèíè

ïåðøî¿ ñòàòò³ 92 Êîíñòèòóö³¿ Óêðà¿íè, ÷àñòèí ïåðøî¿, òðå-

òüî¿ ñòàòò³ 2, ÷àñòèíè ïåðøî¿ ñòàòò³ 38 Êîäåêñó Óêðà¿íè ïðî

àäì³í³ñòðàòèâí³ ïðàâîïîðóøåííÿ (ñïðàâà ïðî â³äïîâ³äàëü-

í³ñòü þðèäè÷íèõ îñ³á)

¹ 3/2001, ñò. 11
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8-ðï/2001

14.06.2001

ó ñïðàâ³ çà êîíñòèòóö³éíèì ïîäàííÿì Ïðåçèäåíòà Óêðà¿íè

ùîäî â³äïîâ³äíîñò³ Êîíñòèòóö³¿ Óêðà¿íè (êîíñòèòóö³éíîñò³)

Ïîñòàíîâè Âåðõîâíî¿ Ðàäè Óêðà¿íè «Ïðî âèñíîâêè Òèì÷à-

ñîâî¿ ñë³ä÷î¿ êîì³ñ³¿ Âåðõîâíî¿ Ðàäè Óêðà¿íè ïî ïåðåâ³ðö³

ôàêò³â ïîðóøåííÿ ïðàâ óêðà¿íñüêèõ àêö³îíåð³â â³äêðèòîãî

àêö³îíåðíîãî òîâàðèñòâà «Ìèêîëà¿âöåìåíò» â³ä 18 ëþòîãî

1999 ðîêó ¹ 441-XIV (ñïðàâà ïðî äîðó÷åííÿ Ãåíåðàëüí³é

Ïðîêóðàòóð³ Óêðà¿íè)

¹ 4/2001, ñò. 8

9-ðï/2001

19.06.2001

ó ñïðàâ³ çà êîíñòèòóö³éíèì ïîäàííÿì 93 íàðîäíèõ äåïóòàò³â

Óêðà¿íè ùîäî â³äïîâ³äíîñò³ Êîíñòèòóö³¿ Óêðà¿íè (êîíñòèòó-

ö³éíîñò³) ïîëîæåííÿ àáçàöó äðóãîãî ïóíêòó 2 ïðî âèçíà÷åííÿ

ñòàæó íàóêîâî¿ ðîáîòè «ç äàòè ïðèñóäæåííÿ íàóêîâîãî ñòóïå-

íÿ àáî ïðèñâîºííÿ â÷åíîãî çâàííÿ» òà Ïîñòàíîâè Êàá³íåòó

Ì³í³ñòð³â Óêðà¿íè «Ïðî ïåðåë³ê ïîñàä íàóêîâèõ ïðàö³âíèê³â

äåðæàâíèõ íàóêîâèõ óñòàíîâ, îðãàí³çàö³é òà ïîñàä íàóêîâî-

ïåäàãîã³÷íèõ ïðàö³âíèê³â äåðæàâíèõ âèùèõ íàâ÷àëüíèõ çà-

êëàä³â III—IV ð³âí³â àêðåäèòàö³¿, ïåðåáóâàííÿ íà ÿêèõ äàº

ïðàâî íà îäåðæàííÿ ïåíñ³¿ òà ãðîøîâî¿ äîïîìîãè ïðè âèõîä³

íà ïåíñ³þ â³äïîâ³äíî äî Çàêîíó Óêðà¿íè «Ïðî íàóêîâó ³ íà-

óêîâî-òåõí³÷íó ä³ÿëüí³ñòü» â³ä 27 òðàâíÿ 1999 ðîêó (ñïðàâà

ùîäî ñòàæó íàóêîâî¿ ðîáîòè)

¹ 4/2001, ñò. 14

10-ðï/2001

20.06.2001

ó ñïðàâ³ çà êîíñòèòóö³éíèì ïîäàííÿì 62 íàðîäíèõ äåïóòà-

ò³â Óêðà¿íè ùîäî â³äïîâ³äíîñò³ Êîíñòèòóö³¿ Óêðà¿íè (êîíñòè-

òóö³éíîñò³) îêðåìèõ ïîëîæåíü ñòàòò³ 11 Çàêîíó Óêðà¿íè «Ïðî

çâ’ÿçîê» òà îêðåìèõ ïîëîæåíü ñòàòò³ 4 Çàêîíó Óêðà¿íè «Ïðî

ï³äïðèºìíèöòâî» (ñïðàâà ïðî âèïëàòó ³ äîñòàâêó ïåíñ³é òà

ãðîøîâî¿ äîïîìîãè)

¹ 4/2001, ñò. 20

11-ðï/2001

13.07.2001

ó ñïðàâ³ çà êîíñòèòóö³éíèì ïîäàííÿì íàðîäíèõ äåïóòàò³â

Óêðà¿íè ùîäî îô³ö³éíîãî òëóìà÷åííÿ òåðì³í³â «ðàéîí» òà

«ðàéîí ó ì³ñò³», ÿê³ çàñòîñîâóþòüñÿ â ïóíêò³ 29 ÷àñòèíè ïåð-

øî¿ ñòàòò³ 85, ÷àñòèí³ ï’ÿò³é ñòàòò³ 140 Êîíñòèòóö³¿ Óêðà¿íè,

³ ïîíÿòòÿ «îðãàí³çàö³ÿ óïðàâë³ííÿ ðàéîíàìè â ì³ñòàõ», ÿêå

âæèâàºòüñÿ â ÷àñòèí³ ï’ÿò³é ñòàòò³ 140 Êîíñòèòóö³¿ Óêðà¿íè

òà â ÷àñòèí³ ïåðø³é ñòàòò³ 11 Çàêîíó Óêðà¿íè «Ïðî ñòîëèöþ

Óêðà¿íè — ì³ñòî-ãåðîé Êè¿â», à òàêîæ ùîäî îô³ö³éíîãî òëó-

ìà÷åííÿ ïîëîæåíü ïóíêòó 13 ÷àñòèíè ïåðøî¿ ñòàòò³ 92

Êîíñòèòóö³¿ Óêðà¿íè, ïóíêòó 41 ÷àñòèíè ïåðøî¿ ñòàòò³ 26 Çà-

êîíó Óêðà¿íè «Ïðî ì³ñöåâå ñàìîâðÿäóâàííÿ â Óêðà¿í³» ñòî-

ñîâíî ïîâíîâàæåííÿ ì³ñüêèõ ðàä ñàìîñò³éíî âèð³øóâàòè

ïèòàííÿ óòâîðåííÿ ³ ë³êâ³äàö³¿ ðàéîí³â ó ì³ñò³ (ñïðàâà ïðî

àäì³í³ñòðàòèâíî-òåðèòîð³àëüíèé óñòð³é)

¹ 4/2001, ñò. 25

12-ðï/2001

03.10.2001

ó ñïðàâ³ çà êîíñòèòóö³éíèìè ïîäàííÿìè Âåðõîâíîãî Ñóäó

Óêðà¿íè ùîäî â³äïîâ³äíîñò³ Êîíñòèòóö³¿ Óêðà¿íè (êîíñòèòó-

ö³éíîñò³) îêðåìèõ ïîëîæåíü ñòàòò³ 32 Çàêîíó Óêðà¿íè «Ïðî

Äåðæàâíèé áþäæåò Óêðà¿íè íà 2000 ð³ê» òà ñòàòò³ 25 Çàêîíó

Óêðà¿íè «Ïðî Äåðæàâíèé áþäæåò Óêðà¿íè íà 2001 ð³ê»

(ñïðàâà ïðî â³äøêîäóâàííÿ øêîäè äåðæàâîþ)

¹ 5/2001, ñò. 4
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13-ðï/2001
10.10.2001

ó ñïðàâ³ çà êîíñòèòóö³éíèì ïîäàííÿì Óïîâíîâàæåíîãî
Âåðõîâíî¿ Ðàäè Óêðà¿íè ç ïðàâ ëþäèíè ùîäî â³äïîâ³äíîñò³
Êîíñòèòóö³¿ Óêðà¿íè (êîíñòèòóö³éíîñò³) ïîëîæåíü ñòàòåé 7, 8
Çàêîíó Óêðà¿íè «Ïðî äåðæàâí³ ãàðàíò³¿ â³äíîâëåííÿ çàîùà-
äæåíü ãðîìàäÿí Óêðà¿íè», çà êîíñòèòóö³éíèì çâåðíåííÿì
Âîðîáéîâà Â.Þ., Ëîñºâà Ñ.Â. òà ³íøèõ ãðîìàäÿí ùîäî îô³-
ö³éíîãî òëóìà÷åííÿ ïîëîæåíü ñòàòåé 22, 41, 64 Êîíñòèòóö³¿
Óêðà¿íè (ñïðàâà ïðî çàîùàäæåííÿ ãðîìàäÿí)

¹ 5/2001, ñò. 11

14-ðï/2001
16.10.2001

ó ñïðàâ³ çà êîíñòèòóö³éíèì ïîäàííÿì Âèùî¿ ðàäè þñòèö³¿
ùîäî îô³ö³éíîãî òëóìà÷åííÿ ïîëîæåííÿ ïóíêòó 1 ÷àñòèíè
ïåðøî¿ ñòàòò³ 131 Êîíñòèòóö³¿ Óêðà¿íè ñòîñîâíî âíåñåííÿ
Âèùîþ ðàäîþ þñòèö³¿ ïîäàíü ïðî ïðèçíà÷åííÿ ñóää³â íà ïî-
ñàäè (ñïðàâà ïðî ïðèçíà÷åííÿ ñóää³â)

¹ 5/2001, ñò. 23

15-ðï/2001
14.11.2001

ó ñïðàâ³ çà êîíñòèòóö³éíèì ïîäàííÿì 48 íàðîäíèõ äåïóòàò³â
Óêðà¿íè ùîäî â³äïîâ³äíîñò³ Êîíñòèòóö³¿ Óêðà¿íè (êîíñòèòóö³é-
íîñò³) ïîëîæåííÿ ï³äïóíêòó 1 ïóíêòó 4 Ïîëîæåííÿ ïðî ïàñ-
ïîðòíó ñëóæáó îðãàí³â âíóòð³øí³õ ñïðàâ, çàòâåðäæåíîãî ïî-
ñòàíîâîþ Êàá³íåòó Ì³í³ñòð³â Óêðà¿íè (ñïðàâà ùîäî ïðîïèñêè)

¹ 5/2001, ñò. 30

16-ðï/2001
04.12.2001

ó ñïðàâ³ çà êîíñòèòóö³éíèì ïîäàííÿì 49 íàðîäíèõ äåïóòà-
ò³â Óêðà¿íè ùîäî â³äïîâ³äíîñò³ Êîíñòèòóö³¿ Óêðà¿íè (êîíñòè-
òóö³éíîñò³) ïîëîæåííÿ ÷àñòèíè äðóãî¿ ñòàòò³ 12 Çàêîíó Óê-
ðà¿íè «Ïðî ì³ñöåâ³ äåðæàâí³ àäì³í³ñòðàö³¿» (ñïðàâà ïðî ïî-
ºäíàííÿ ïîñàäè â ì³ñöåâ³é äåðæàâí³é àäì³í³ñòðàö³¿ ç ìàíäà-
òîì äåïóòàòà ì³ñöåâî¿ ðàäè)

¹ 6/2001, ñò. 4

17-ðï/2001
06.12.2001

ó ñïðàâ³ çà êîíñòèòóö³éíèì ïîäàííÿì íàðîäíèõ äåïóòàò³â
Óêðà¿íè ùîäî â³äïîâ³äíîñò³ Êîíñòèòóö³¿ Óêðà¿íè (êîíñòèòó-
ö³éíîñò³) ÷àñòèíè ïåðøî¿ ñòàòò³ 5, ÷àñòèíè òðåòüî¿ ñòàòò³ 6,
ñòàòò³ 32 Çàêîíó Óêðà¿íè «Ïðî óãîäè ïðî ðîçïîä³ë ïðîäóêö³¿»
(ñïðàâà ïðî óãîäè ïðî ðîçïîä³ë ïðîäóêö³¿)

¹ 6/2001, ñò. 16

18-ðï/2001
13.12.2001

ó ñïðàâ³ çà êîíñòèòóö³éíèì ïîäàííÿì íàðîäíèõ äåïóòàò³â
Óêðà¿íè ùîäî â³äïîâ³äíîñò³ Êîíñòèòóö³¿ Óêðà¿íè (êîíñòèòó-
ö³éíîñò³) ïîëîæåíü àáçàöó ÷åòâåðòîãî ñòàòò³ 2, ÷àñòèíè äðó-
ãî¿ ñòàòò³ 6, ÷àñòèí ïåðøî¿, äðóãî¿ ñòàòò³ 10 Çàêîíó Óêðà¿íè
«Ïðî ìîëîä³æí³ òà äèòÿ÷³ ãðîìàäñüê³ îðãàí³çàö³¿» (ñïðàâà ïðî
ìîëîä³æí³ îðãàí³çàö³¿)

¹ 6/2001, ñò. 22

19-ðï/2001
21.12.2001

ó ñïðàâ³ çà êîíñòèòóö³éíèì ïîäàííÿì Ïðåçèäåíòà Óêðà¿íè
ùîäî â³äïîâ³äíîñò³ Êîíñòèòóö³¿ Óêðà¿íè (êîíñòèòóö³éíîñò³)
ïîëîæåíü ÷àñòèíè òðåòüî¿ ñòàòò³ 5, ÷àñòèíè ñüîìî¿ ñòàòò³ 6
Çàêîíó Óêðà¿íè «Ïðî Âåðõîâíó Ðàäó Àâòîíîìíî¿ Ðåñïóáë³êè
Êðèì» (ñïðàâà ùîäî ñóì³ñíîñò³ ìàíäàòà äåïóòàòà Âåðõîâíî¿
Ðàäè ÀÐÊ ç ³íøèìè âèäàìè ä³ÿëüíîñò³)

¹ 6/2001, ñò. 28

20-ðï/2001
27.12.2001

ó ñïðàâ³ çà êîíñòèòóö³éíèì ïîäàííÿì 139 íàðîäíèõ äåïóòà-
ò³â Óêðà¿íè ùîäî â³äïîâ³äíîñò³ Êîíñòèòóö³¿ Óêðà¿íè (êîíñòè-
òóö³éíîñò³) óêàç³â Ïðåçèä³¿ Âåðõîâíî¿ Ðàäè Óêðà¿íè «Ïðî
òèì÷àñîâå ïðèïèíåííÿ ä³ÿëüíîñò³ Êîìïàðò³¿ Óêðà¿íè» ³ «Ïðî
çàáîðîíó ä³ÿëüíîñò³ Êîìïàðò³¿ Óêðà¿íè» (ñïðàâà ïðî óêàçè
Ïðåçèä³¿ Âåðõîâíî¿ Ðàäè Óêðà¿íè ùîäî Êîìïàðò³¿ Óêðà¿íè,
çàðåºñòðîâàíî¿ 22 ëèïíÿ 1991 ðîêó)

¹ 6/2001, ñò. 39
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1-ðï/2002

29.01.2002

ó ñïðàâ³ çà êîíñòèòóö³éíèì ïîäàííÿì Êàá³íåòó Ì³í³ñòð³â

Óêðà¿íè ùîäî îô³ö³éíîãî òëóìà÷åííÿ ïîëîæåíü ÷àñòèíè

ïåðøî¿ ñòàòò³ 5 Çàêîíó Óêðà¿íè «Ïðî óñóíåííÿ äèñêðèì³íà-

ö³¿ â îïîäàòêóâàíí³ ñóá’ºêò³â ï³äïðèºìíèöüêî¿ ä³ÿëüíîñò³,

ñòâîðåíèõ ç âèêîðèñòàííÿì ìàéíà òà êîøò³â â³ò÷èçíÿíîãî

ïîõîäæåííÿ» òà ÷àñòèíè ïåðøî¿ ñòàòò³ 19 Çàêîíó Óêðà¿íè

«Ïðî ³íâåñòèö³éíó ä³ÿëüí³ñòü» (ñïðàâà ïðî îïîäàòêóâàííÿ

ï³äïðèºìñòâ ç ³íîçåìíèìè ³íâåñòèö³ÿìè)

¹ 1/2002, ñò. 5

2-ðï/2002

30.01.2002

ó ñïðàâ³ çà êîíñòèòóö³éíèì ïîäàííÿì 63 íàðîäíèõ äåïóòà-

ò³â Óêðà¿íè ùîäî â³äïîâ³äíîñò³ Êîíñòèòóö³¿ Óêðà¿íè (êîíñòè-

òóö³éíîñò³) ïîëîæåíü ñòàòò³ 43 Çàêîíó Óêðà¿íè «Ïðî âèáîðè

íàðîäíèõ äåïóòàò³â Óêðà¿íè» (ñïðàâà ïðî âèáîð÷ó çàñòàâó)

¹ 1/2002, ñò. 14

3-ðï/2002

12.02.2002

ó ñïðàâ³ çà êîíñòèòóö³éíèì ïîäàííÿì 45 íàðîäíèõ äåïóòàò³â

Óêðà¿íè ùîäî â³äïîâ³äíîñò³ Êîíñòèòóö³¿ Óêðà¿íè (êîíñòèòó-

ö³éíîñò³) Çàêîíó Óêðà¿íè «Ïðî âíåñåííÿ çì³í äî Çàêîíó Óêðà-

¿íè «Ïðî åëåêòðîåíåðãåòèêó» (ñïðàâà ïðî åëåêòðîåíåðãåòèêó)

¹ 1/2002, ñò. 19

4-ðï/2002

20.03.2002

ó ñïðàâ³ çà êîíñòèòóö³éíèì ïîäàííÿì Ì³í³ñòåðñòâà âíóò-

ð³øí³õ ñïðàâ Óêðà¿íè ùîäî îô³ö³éíîãî òëóìà÷åííÿ ïîëî-

æåíü ñòàòò³ 86 Êîíñòèòóö³¿ Óêðà¿íè, à òàêîæ ÷àñòèíè äðóãî¿

ñòàòò³ 15 òà ÷àñòèíè ïåðøî¿ ñòàòò³ 16 Çàêîíó Óêðà¿íè «Ïðî

ñòàòóñ íàðîäíîãî äåïóòàòà Óêðà¿íè» (ñïðàâà ïðî çàïèòè ³

çâåðíåííÿ íàðîäíèõ äåïóòàò³â Óêðà¿íè äî îðãàí³â ä³çíàííÿ

³ äîñóäîâîãî ñë³äñòâà)

¹ 2/2002, ñò. 6

5-ðï/2002

20.03.2002

ó ñïðàâ³ çà êîíñòèòóö³éíèì ïîäàííÿì 55 íàðîäíèõ äåïóòà-

ò³â Óêðà¿íè ùîäî â³äïîâ³äíîñò³ Êîíñòèòóö³¿ Óêðà¿íè (êîíñòè-

òóö³éíîñò³) ïîëîæåíü ñòàòåé 58, 60 Çàêîíó Óêðà¿íè «Ïðî

Äåðæàâíèé áþäæåò Óêðà¿íè íà 2001 ð³ê» òà Âåðõîâíîãî Ñó-

äó Óêðà¿íè ùîäî â³äïîâ³äíîñò³ Êîíñòèòóö³¿ Óêðà¿íè (êîíñòè-

òóö³éíîñò³) ïîëîæåíü ïóíêò³â 2, 3, 4, 5, 8, 9 ÷àñòèíè ïåðøî¿

ñòàòò³ 58 Çàêîíó Óêðà¿íè «Ïðî Äåðæàâíèé áþäæåò Óêðà¿íè

íà 2001 ð³ê» ³ ï³äïóíêòó 1 ïóíêòó 1 Çàêîíó Óêðà¿íè «Ïðî äå-

ÿê³ çàõîäè ùîäî åêîíîì³¿ áþäæåòíèõ êîøò³â» (ñïðàâà ùîäî

ï³ëüã, êîìïåíñàö³é ³ ãàðàíò³é)

¹ 2/2002, ñò. 10

6-ðï/2002

26.03.2002

ó ñïðàâ³ çà êîíñòèòóö³éíèì ïîäàííÿì Ì³í³ñòåðñòâà âíóò-

ð³øí³õ ñïðàâ Óêðà¿íè ùîäî îô³ö³éíîãî òëóìà÷åííÿ ïîëîæåí-

íÿ ÷àñòèíè äðóãî¿ ñòàòò³ 28 Çàêîíó Óêðà¿íè «Ïðî ñòàòóñ äå-

ïóòàò³â ì³ñöåâèõ Ðàä íàðîäíèõ äåïóòàò³â» (ñïðàâà ïðî

îõîðîíó òðóäîâèõ ïðàâ äåïóòàò³â ì³ñöåâèõ ðàä)

¹ 2/2002, ñò. 18

7-ðï/2002

27.03.2002

ó ñïðàâ³ çà êîíñòèòóö³éíèì ïîäàííÿì Âèùî¿ ðàäè þñòèö³¿

ùîäî îô³ö³éíîãî òëóìà÷åííÿ ïîëîæåíü àáçàö³â äðóãîãî, òðå-

òüîãî ïóíêòó 1 ÷àñòèíè ïåðøî¿ ñòàòò³ 150 Êîíñòèòóö³¿ Óêðà-

¿íè (ñïðàâà ùîäî àêò³â ïðî îáðàííÿ/ïðèçíà÷åííÿ ñóää³â íà

ïîñàäè òà ïðî çâ³ëüíåííÿ ¿õ ç ïîñàä)

¹ 2/2002, ñò. 23
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8-ðï/2002

07.05.2002

ó ñïðàâ³ çà êîíñòèòóö³éíèì ïîäàííÿì Ïðåçèäåíòà Óêðà¿íè

ùîäî îô³ö³éíîãî òëóìà÷åííÿ ïîëîæåíü ÷àñòèí äðóãî¿, òðå-

òüî¿ ñòàòò³ 124 Êîíñòèòóö³¿ Óêðà¿íè (ñïðàâà ùîäî ï³äâ³äîì-

÷îñò³ àêò³â ïðî ïðèçíà÷åííÿ àáî çâ³ëüíåííÿ ïîñàäîâèõ îñ³á)

¹ 2/2002, ñò. 29

9-ðï/2002

21.05.2002

ó ñïðàâ³ çà êîíñòèòóö³éíèì ïîäàííÿì Âåðõîâíîãî Ñóäó Óêðà-

¿íè ùîäî â³äïîâ³äíîñò³ Êîíñòèòóö³¿ Óêðà¿íè (êîíñòèòóö³éíî-

ñò³) ïîëîæåíü ÷àñòèí äðóãî¿ ³ ÷åòâåðòî¿ ñòàòò³ 1, àáçàöó äðóãî-

ãî ïóíêòó 8 ÷àñòèíè ïåðøî¿ ñòàòò³ 18, ÷àñòèíè ïåðøî¿ ñòàò-

ò³ 25, ïóíêò³â 1, 2, 4 ÷àñòèíè ïåðøî¿ ñòàòò³ 30, ÷àñòèíè ïåð-

øî¿ ñòàòò³ 31, ÷àñòèíè ïåðøî¿ ñòàòò³ 32, ïóíêòó 2 ÷àñòèíè

äðóãî¿ ñòàòò³ 33, ïóíêòó 2 ÷àñòèíè äðóãî¿ òà ÷àñòèíè òðåòüî¿

ñòàòò³ 37, ñòàòåé 38 ³ 48 Çàêîíó Óêðà¿íè «Ïðî Âèùó ðàäó

þñòèö³¿» (ñïðàâà ïðî Çàêîí Óêðà¿íè «Ïðî Âèùó ðàäó þñòèö³¿»)

¹ 3/2002, ñò. 4

10-ðï/2002

29.05.2002

ó ñïðàâ³ çà êîíñòèòóö³éíèì ïîäàííÿì 53 íàðîäíèõ äåïóòàò³â

Óêðà¿íè ùîäî îô³ö³éíîãî òëóìà÷åííÿ ïîëîæåííÿ ÷àñòèíè òðå-

òüî¿ ñòàòò³ 49 Êîíñòèòóö³¿ Óêðà¿íè «ó äåðæàâíèõ ³ êîìóíàëüíèõ

çàêëàäàõ îõîðîíè çäîðîâ’ÿ ìåäè÷íà äîïîìîãà íàäàºòüñÿ áåç-

îïëàòíî» (ñïðàâà ïðî áåçîïëàòíó ìåäè÷íó äîïîìîãó)

¹ 3/2002, ñò. 19

11-ðï/2002

13.06.2002

ó ñïðàâ³ çà êîíñòèòóö³éíèì ïîäàííÿì Ì³í³ñòåðñòâà îáîðîíè

Óêðà¿íè ùîäî îô³ö³éíîãî òëóìà÷åííÿ àáçàöó ïåðøîãî ïóíê-

òó 22.3 ñòàòò³ 22 Çàêîíó Óêðà¿íè «Ïðî îïîäàòêóâàííÿ ïðè-

áóòêó ï³äïðèºìñòâ» (ñïðàâà ïðî ô³íàíñóâàííÿ æèòëà äëÿ

â³éñüêîâîñëóæáîâö³â)

¹ 3/2002, ñò. 25

12-ðï/2002

18.06.2002

ó ñïðàâ³ çà êîíñòèòóö³éíèì ïîäàííÿì 45 íàðîäíèõ äåïóòà-

ò³â Óêðà¿íè ùîäî îô³ö³éíîãî òëóìà÷åííÿ ïîëîæåíü ÷àñòèíè

ïåðøî¿ ñòàòò³ 140 Êîíñòèòóö³¿ Óêðà¿íè (ñïðàâà ïðî îá’ºäíàí-

íÿ òåðèòîð³àëüíèõ ãðîìàä)

¹ 3/2002, ñò. 31

13-ðï/2002

02.07.2002

ó ñïðàâ³ çà êîíñòèòóö³éíèì çâåðíåííÿì â³äêðèòîãî àêö³îíåð-

íîãî òîâàðèñòâà «Êîíöåðí Ñòèðîë» ùîäî îô³ö³éíîãî òëóìà-

÷åííÿ ïîëîæåííÿ àáçàöó ïåðøîãî ïóíêòó 1 ÷àñòèíè ïåðøî¿

ñòàòò³ 12 Ãîñïîäàðñüêîãî ïðîöåñóàëüíîãî êîäåêñó Óêðà¿íè

(ñïðàâà ïðî îñïîðþâàííÿ àêò³â ó ãîñïîäàðñüêîìó ñóä³)

¹ 4/2002, ñò. 4

14-ðï/2002

04.07.2002

ó ñïðàâ³ çà êîíñòèòóö³éíèì ïîäàííÿì 47 íàðîäíèõ äåïóòà-

ò³â Óêðà¿íè ùîäî â³äïîâ³äíîñò³ Êîíñòèòóö³¿ Óêðà¿íè (êîíñòè-

òóö³éíîñò³) ïóíêòó 1 ÷àñòèíè ïåðøî¿ ñòàòò³ 3 òà ïóíêòó 6

ñòàòò³ 4 Çàêîíó Óêðà¿íè «Ïðî ñòàòóñ íàðîäíîãî äåïóòàòà Óê-

ðà¿íè» (ñïðàâà ùîäî ñóì³ñíîñò³ ïîñàä íàðîäíîãî äåïóòàòà

Óêðà¿íè ³ ÷ëåíà Êàá³íåòó Ì³í³ñòð³â Óêðà¿íè)

¹ 4/2002, ñò. 8

15-ðï/2002

09.07.2002

ó ñïðàâ³ çà êîíñòèòóö³éíèì çâåðíåííÿì Òîâàðèñòâà ç îáìå-

æåíîþ â³äïîâ³äàëüí³ñòþ «Òîðãîâèé Ä³ì «Êàìïóñ Êîòòîí êëàá»

ùîäî îô³ö³éíîãî òëóìà÷åííÿ ïîëîæåííÿ ÷àñòèíè äðóãî¿ ñòàò-

ò³ 124 Êîíñòèòóö³¿ Óêðà¿íè (ñïðàâà ïðî äîñóäîâå âðåãóëþâàí-

íÿ ñïîð³â)

¹ 4/2002, ñò. 17
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16-ðï/2002

17.10.2002

ó ñïðàâ³ çà êîíñòèòóö³éíèì ïîäàííÿì Ì³í³ñòåðñòâà åêîíî-

ì³êè òà ç ïèòàíü ºâðîïåéñüêî¿ ³íòåãðàö³¿ Óêðà¿íè ùîäî îô³-

ö³éíîãî òëóìà÷åííÿ îêðåìèõ ïîëîæåíü ÷àñòèíè ïåðøî¿ ñòàò-

ò³ 120 Êîíñòèòóö³¿ Óêðà¿íè (ñïðàâà ïðî ñóì³ùåííÿ ñëóæáîâî¿

ä³ÿëüíîñò³ êåð³âíèê³â îðãàí³â âèêîíàâ÷î¿ âëàäè)

¹ 5/2002, ñò. 8

17-ðï/2002

17.10.2002

ó ñïðàâ³ çà êîíñòèòóö³éíèì ïîäàííÿì 50 íàðîäíèõ äåïóòàò³â

Óêðà¿íè ùîäî îô³ö³éíîãî òëóìà÷åííÿ ïîëîæåíü ñòàòåé 75, 82,

84, 91, 104 Êîíñòèòóö³¿ Óêðà¿íè (ùîäî ïîâíîâàæíîñò³ Âåð-

õîâíî¿ Ðàäè Óêðà¿íè)

¹ 5/2002, ñò. 11

18-ðï/2002

21.11.2002

ó ñïðàâ³ çà êîíñòèòóö³éíèì ïîäàííÿì 47 íàðîäíèõ äåïó-

òàò³â Óêðà¿íè ùîäî â³äïîâ³äíîñò³ Êîíñòèòóö³¿ Óêðà¿íè (êîí-

ñòèòóö³éíîñò³) ïîëîæåíü ïîñòàíîâ Êàá³íåòó Ì³í³ñòð³â Óêðà-

¿íè «Ïðî âñòàíîâëåííÿ ïëàòè çà êîðèñòóâàííÿ ï³äðó÷íèêàìè

â çàãàëüíîîñâ³òí³õ øêîëàõ», «Ïðî âíåñåííÿ äîïîâíåííÿ äî

Ïîñòàíîâè Êàá³íåòó Ì³í³ñòð³â Óêðà¿íè â³ä 31 ñåðïíÿ 1996 ð.

¹ 1031» òà ïóíêòó 5 Ïîñòàíîâè Êàá³íåòó Ì³í³ñòð³â Óêðà¿íè

«Ïðî âèçíàííÿ òàêîþ, ùî âòðàòèëà ÷èíí³ñòü, Ïîñòàíîâè Êà-

á³íåòó Ì³í³ñòð³â Óêðà¿íè â³ä 22 ëèïíÿ 1998 ð. ¹ 1128» (ñïðà-

âà ïðî áåçîïëàòíå êîðèñòóâàííÿ øê³ëüíèìè ï³äðó÷íèêàìè)

¹ 6/2002, ñò. 3

1-ðï/2003

16.01.2003

ó ñïðàâ³ çà êîíñòèòóö³éíèì ïîäàííÿì 50 íàðîäíèõ äåïó-

òàò³â Óêðà¿íè ùîäî â³äïîâ³äíîñò³ Êîíñòèòóö³¿ Óêðà¿íè (êîí-

ñòèòóö³éíîñò³) ïîëîæåíü Êîíñòèòóö³¿ Àâòîíîìíî¿ Ðåñïóáë³êè

Êðèì òà Çàêîíó Óêðà¿íè «Ïðî çàòâåðäæåííÿ Êîíñòèòóö³¿ Àâ-

òîíîìíî¿ Ðåñïóáë³êè Êðèì» (ñïðàâà ïðî Êîíñòèòóö³þ Àâòî-

íîìíî¿ Ðåñïóáë³êè Êðèì)

¹ 1/2003, ñò. 4

2-ðï/2003

28.01.2003

ó ñïðàâ³ çà êîíñòèòóö³éíèì ïîäàííÿì Ïðåçèäåíòà Óêðà¿íè

ïðî îô³ö³éíå òëóìà÷åííÿ ïîëîæåíü ïóíêòó 15 ÷àñòèíè ïåð-

øî¿ ñòàòò³ 106 Êîíñòèòóö³¿ Óêðà¿íè (ñïðàâà ïðî ïîâíîâàæåí-

íÿ Ïðåçèäåíòà Óêðà¿íè ðåîðãàí³çîâóâàòè öåíòðàëüí³ îðãàíè

âèêîíàâ÷î¿ âëàäè)

¹ 1/2003, ñò. 20

3-ðï/2003

30.01.2003

ó ñïðàâ³ çà êîíñòèòóö³éíèì ïîäàííÿì Âåðõîâíîãî Ñóäó

Óêðà¿íè ùîäî â³äïîâ³äíîñò³ Êîíñòèòóö³¿ Óêðà¿íè (êîíñòèòó-

ö³éíîñò³) ïîëîæåíü ÷àñòèíè òðåòüî¿ ñòàòò³ 120, ÷àñòèíè øîñ-

òî¿ ñòàòò³ 234, ÷àñòèíè òðåòüî¿ ñòàòò³ 236 Êðèì³íàëüíî-ïðî-

öåñóàëüíîãî êîäåêñó Óêðà¿íè (ñïðàâà ïðî ðîçãëÿä ñóäîì

îêðåìèõ ïîñòàíîâ ñë³ä÷îãî ³ ïðîêóðîðà)

¹ 1/2003, ñò. 24

4-ðï/2003

27.02.2003

ó ñïðàâ³ çà êîíñòèòóö³éíèì ïîäàííÿì Ì³í³ñòåðñòâà âíóòð³ø-

í³õ ñïðàâ Óêðà¿íè ùîäî îô³ö³éíîãî òëóìà÷åííÿ ïîëîæåíü

ñòàòò³ 5 Çàêîíó Óêðà¿íè «Ïðî ñòàòóñ âåòåðàí³â â³éñüêîâî¿

ñëóæáè ³ âåòåðàí³â îðãàí³â âíóòð³øí³õ ñïðàâ òà ¿õ ñîö³àëüíèé

çàõèñò» (ñïðàâà ïðî âåòåðàí³â îðãàí³â âíóòð³øí³õ ñïðàâ)

¹ 1/2003, ñò. 31

5-ðï/2003

05.03.2003

ó ñïðàâ³ çà êîíñòèòóö³éíèì ïîäàííÿì Íàö³îíàëüíîãî áàíêó

Óêðà¿íè ïðî îô³ö³éíå òëóìà÷åííÿ ïîëîæåíü ñòàòò³ 86, ÷àñòè-

íè äðóãî¿ ñòàòò³ 89 Êîíñòèòóö³¿ Óêðà¿íè, ÷àñòèíè äðóãî¿ ñòàò-

ò³ 15, ÷àñòèíè ïåðøî¿ ñòàòò³ 16 Çàêîíó Óêðà¿íè «Ïðî ñòàòóñ

íàðîäíîãî äåïóòàòà Óêðà¿íè» (ñïðàâà ïðî çâåðíåííÿ íàðîä-

íèõ äåïóòàò³â Óêðà¿íè äî Íàö³îíàëüíîãî áàíêó Óêðà¿íè)

¹ 1/2003, ñò. 35
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6-ðï/2003

11.03.2003

ó ñïðàâ³ çà êîíñòèòóö³éíèì ïîäàííÿì 73 íàðîäíèõ äåïóòà-

ò³â Óêðà¿íè ùîäî â³äïîâ³äíîñò³ Êîíñòèòóö³¿ Óêðà¿íè (êîíñòè-

òóö³éíîñò³) çä³éñíåíîãî Ïðåçèäåíòîì Óêðà¿íè ïðàâà âåòî

ñòîñîâíî ïðèéíÿòîãî Âåðõîâíîþ Ðàäîþ Óêðà¿íè Çàêîíó Óê-

ðà¿íè «Ïðî âíåñåííÿ çì³í äî ñòàòò³ 98 Êîíñòèòóö³¿ Óêðà¿íè»

òà ïðîïîçèö³é äî íüîãî (ñïðàâà ùîäî ïðàâà âåòî íà çàêîí

ïðî âíåñåííÿ çì³í äî Êîíñòèòóö³¿ Óêðà¿íè)

¹ 2/2003, ñò. 4

7-ðï/2003

10.04.2003

ó ñïðàâ³ çà êîíñòèòóö³éíèì ïîäàííÿì Ïðåçèäåíòà Óêðà¿íè

ïðî îô³ö³éíå òëóìà÷åííÿ ïîëîæåíü ÷àñòèí äðóãî¿, òðåòüî¿

ñòàòò³ 17, ÷àñòèíè äðóãî¿ ñòàòò³ 27 Çàêîíó Óêðà¿íè «Ïðî ñòà-

òóñ íàðîäíîãî äåïóòàòà Óêðà¿íè» (ñïðàâà ïðî ãàðàíò³¿ ä³ÿëü-

íîñò³ íàðîäíîãî äåïóòàòà Óêðà¿íè)

¹ 2/2003, ñò. 21

8-ðï/2003

10.04.2003

ó ñïðàâ³ çà êîíñòèòóö³éíèì çâåðíåííÿì ãðîìàäÿíèíà Ñåð-

äþêà Âàëåð³ÿ Àíàòîë³éîâè÷à ïðî îô³ö³éíå òëóìà÷åííÿ ïîëî-

æåííÿ ÷àñòèíè ïåðøî¿ ñòàòò³ 7 Öèâ³ëüíîãî êîäåêñó Óêðà¿í-

ñüêî¿ ÐÑÐ (ñïðàâà ïðî ïîøèðåííÿ â³äîìîñòåé)

¹ 2/2003, ñò. 27

9-ðï/2003

17.04.2003

ó ñïðàâ³ çà êîíñòèòóö³éíèì ïîäàííÿì Âåðõîâíî¿ Ðàäè Àâ-

òîíîìíî¿ Ðåñïóáë³êè Êðèì ùîäî â³äïîâ³äíîñò³ Êîíñòèòóö³¿

Óêðà¿íè (êîíñòèòóö³éíîñò³) ïîëîæåíü ÷àñòèíè ñüîìî¿ ñòàò-

ò³ 3 Çàêîíó Óêðà¿íè «Ïðî âèáîðè äåïóòàò³â Âåðõîâíî¿ Ðàäè

Àâòîíîìíî¿ Ðåñïóáë³êè Êðèì» (ñïðàâà ïðî âèáîðè äåïóòàò³â

Âåðõîâíî¿ Ðàäè Àâòîíîìíî¿ Ðåñïóáë³êè Êðèì)

¹ 2/2003, ñò. 31

10-ðï/2003

28.05.2003

ó ñïðàâ³ çà êîíñòèòóö³éíèì ïîäàííÿì Àíòèìîíîïîëüíîãî êî-

ì³òåòó Óêðà¿íè ïðî îô³ö³éíå òëóìà÷åííÿ ïîíÿòòÿ «îðãàí³çà-

ö³ÿ ðîçïîâñþäæåííÿ ïîøòîâèõ ìàðîê, ìàðêîâàíèõ êîíâåð-

ò³â ³ êàðòîê», ÿêå âæèâàºòüñÿ â àáçàö³ äðóãîìó ÷àñòèíè

òðåòüî¿ ñòàòò³ 15 Çàêîíó Óêðà¿íè «Ïðî ïîøòîâèé çâ’ÿçîê»

(ñïðàâà ïðî îðãàí³çàö³þ ðîçïîâñþäæåííÿ ïîøòîâèõ ìàðîê,

ìàðêîâàíèõ êîíâåðò³â ³ êàðòîê)

¹ 3/2003, ñò. 6

11-ðï/2003

10.06.2003

ó ñïðàâ³ çà êîíñòèòóö³éíèì ïîäàííÿì 47 íàðîäíèõ äåïóòà-

ò³â Óêðà¿íè ùîäî â³äïîâ³äíîñò³ Êîíñòèòóö³¿ Óêðà¿íè (êîíñòè-

òóö³éíîñò³) Çàêîíó Óêðà¿íè «Ïðî ââåäåííÿ ìîðàòîð³þ íà

ïðèìóñîâó ðåàë³çàö³þ ìàéíà» (ñïðàâà ïðî ìîðàòîð³é íà ïðè-

ìóñîâó ðåàë³çàö³þ ìàéíà)

¹ 3/2003, ñò. 11

12-ðï/2003

26.06.2003

ó ñïðàâ³ çà êîíñòèòóö³éíèì ïîäàííÿì 56 íàðîäíèõ äåïóòà-

ò³â Óêðà¿íè ïðî îô³ö³éíå òëóìà÷åííÿ ïîëîæåíü ÷àñòèí ïåð-

øî¿, òðåòüî¿ ñòàòò³ 80 Êîíñòèòóö³¿ Óêðà¿íè, ÷àñòèíè ïåðøî¿

ñòàòò³ 26, ÷àñòèí ïåðøî¿, äðóãî¿, òðåòüî¿ ñòàòò³ 27 Çàêîíó

Óêðà¿íè «Ïðî ñòàòóñ íàðîäíîãî äåïóòàòà Óêðà¿íè» òà çà êîí-

ñòèòóö³éíèì ïîäàííÿì Ì³í³ñòåðñòâà âíóòð³øí³õ ñïðàâ Óê-

ðà¿íè ïðî îô³ö³éíå òëóìà÷åííÿ ïîëîæåííÿ ÷àñòèíè òðåòüî¿

ñòàòò³ 80 Êîíñòèòóö³¿ Óêðà¿íè ñòîñîâíî çàòðèìàííÿ íàðîä-

íîãî äåïóòàòà Óêðà¿íè (ñïðàâà ïðî ãàðàíò³¿ äåïóòàòñüêî¿

íåäîòîðêàííîñò³)

¹ 3/2003, ñò. 16
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13-ðï/2003
03.07.2003

ó ñïðàâ³ çà êîíñòèòóö³éíèì çâåðíåííÿì ãðîìàäÿíèíà Ä³ÿêà
²âàíà Âàñèëüîâè÷à òà êîíñòèòóö³éíèì ïîäàííÿì 49 íàðîä-
íèõ äåïóòàò³â Óêðà¿íè ïðî îô³ö³éíå òëóìà÷åííÿ ïîëîæåííÿ
÷àñòèíè øîñòî¿ ñòàòò³ 29 Çàêîíó Óêðà¿íè «Ïðî âèáîðè íà-
ðîäíèõ äåïóòàò³â Óêðà¿íè» (ñïðàâà ïðî ñòðîêè îñêàðæåííÿ
ïîðóøåíü ï³ä ÷àñ ï³äðàõóíêó ãîëîñ³â òà âñòàíîâëåííÿ ðå-
çóëüòàò³â ãîëîñóâàííÿ)

¹ 3/2003, ñò. 23

14-ðï/2003
08.07.2003

ó ñïðàâ³ çà êîíñòèòóö³éíèì ïîäàííÿì 50 íàðîäíèõ äåïóòà-
ò³â Óêðà¿íè ùîäî â³äïîâ³äíîñò³ Êîíñòèòóö³¿ Óêðà¿íè (êîíñòè-
òóö³éíîñò³) ïîëîæåííÿ ñòàòò³ 150 Êðèì³íàëüíî-ïðîöåñóàëü-
íîãî êîäåêñó Óêðà¿íè ñòîñîâíî òÿæêîñò³ çëî÷èíó (ñïðàâà ïðî
âðàõóâàííÿ òÿæêîñò³ çëî÷èíó ïðè çàñòîñóâàíí³ çàïîá³æíîãî
çàõîäó)

¹ 3/2003, ñò. 32

15-ðï/2003
08.07.2003

ó ñïðàâ³ çà êîíñòèòóö³éíèì ïîäàííÿì 51 íàðîäíîãî äåïóòàòà
Óêðà¿íè ùîäî â³äïîâ³äíîñò³ Êîíñòèòóö³¿ Óêðà¿íè (êîíñòèòó-
ö³éíîñò³) Ïîñòàíîâè Êàá³íåòó Ì³í³ñòð³â Óêðà¿íè «Ïðî çàòâåð-
äæåííÿ Ïîëîæåííÿ ïðî ïðîâåäåííÿ àòåñòàö³¿ äåðæàâíèõ
ñëóæáîâö³â» (ñïðàâà ïðî àòåñòàö³þ äåðæàâíèõ ñëóæáîâö³â)

¹ 4/2003, ñò. 4

16-ðï/2003
14.10.2003

ó ñïðàâ³ çà êîíñòèòóö³éíèì ïîäàííÿì 50 íàðîäíèõ äåïóòà-
ò³â Óêðà¿íè ïðî îô³ö³éíå òëóìà÷åííÿ ïîëîæåíü ÷àñòèíè
äðóãî¿ ñòàòò³ 84, ïóíêòó 34 ÷àñòèíè ïåðøî¿ ñòàòò³ 85, ÷àñòè-
íè ïåðøî¿ ñòàòò³ 86, ñòàòò³ 91 Êîíñòèòóö³¿ Óêðà¿íè, ÷àñòèí
äðóãî¿, òðåòüî¿, ÷åòâåðòî¿ ñòàòò³ 15 Çàêîíó Óêðà¿íè «Ïðî ñòà-
òóñ íàðîäíîãî äåïóòàòà Óêðà¿íè» (ñïðàâà ïðî íàïðàâëåííÿ
çàïèòó äî Ïðåçèäåíòà Óêðà¿íè)

¹ 5/2003, ñò. 5

17-ðï/2003
23.10.2003

ó ñïðàâ³ çà êîíñòèòóö³éíèì ïîäàííÿì Óïîâíîâàæåíîãî Âåð-
õîâíî¿ Ðàäè Óêðà¿íè ç ïðàâ ëþäèíè ùîäî â³äïîâ³äíîñò³ Êîí-
ñòèòóö³¿ Óêðà¿íè (êîíñòèòóö³éíîñò³) ïîëîæåííÿ ÷àñòèíè òðå-
òüî¿ ñòàòò³ 30 Çàêîíó Óêðà¿íè «Ïðî âèáîðè äåïóòàò³â ì³ñöå-
âèõ ðàä òà ñ³ëüñüêèõ, ñåëèùíèõ, ì³ñüêèõ ãîë³â» (ñïðàâà ïðî
âèáîðè äåïóòàò³â ì³ñöåâèõ ðàä òà ñ³ëüñüêèõ, ñåëèùíèõ, ì³ñü-
êèõ ãîë³â)

¹ 5/2003, ñò. 11

18-ðï/2003
30.10.2003

ó ñïðàâ³ çà êîíñòèòóö³éíèì çâåðíåííÿì ãðîìàäÿíèíà Ãó-
ëåâàòîãî Îëåêñàíäðà ²âàíîâè÷à ïðî îô³ö³éíå òëóìà÷åííÿ
÷àñòèíè äðóãî¿ ñòàòò³ 164 Êðèì³íàëüíîãî êîäåêñó Óêðà¿íè
1960 ðîêó (ñïðàâà ïðî ñëóæáîâèõ îñ³á ï³äïðèºìñòâ, óñòàíîâ
òà îðãàí³çàö³é)

¹ 5/2003, ñò. 14

19-ðï/2003
10.12.2003

ó ñïðàâ³ çà êîíñòèòóö³éíèì ïîäàííÿì 47 íàðîäíèõ äåïó-
òàò³â Óêðà¿íè ïðî îô³ö³éíå òëóìà÷åííÿ ïîëîæåíü ÷àñòèíè
ïåðøî¿ ñòàòò³ 105, ÷àñòèíè ïåðøî¿ ñòàòò³ 111 Êîíñòèòóö³¿
Óêðà¿íè (ñïðàâà ùîäî íåäîòîðêàííîñò³ òà ³ìï³÷ìåíòó Ïðå-
çèäåíòà Óêðà¿íè)

¹ 6/2003, ñò. 5

20-ðï/2003
11.12.2003

ó ñïðàâ³ çà êîíñòèòóö³éíèì ïîäàííÿì 62 íàðîäíèõ äåïóòà-
ò³â Óêðà¿íè ùîäî â³äïîâ³äíîñò³ Êîíñòèòóö³¿ Óêðà¿íè (êîíñòè-
òóö³éíîñò³) ïóíêòó 3 ÷àñòèíè äðóãî¿ ñòàòò³ 18, ñòàòåé 32, 33,
34, 35, 36, 37, ï³äïóíêòó 5 ïóíêòó 3 ðîçä³ëó VII «Ïðèê³íöåâ³
òà ïåðåõ³äí³ ïîëîæåííÿ» Çàêîíó Óêðà¿íè «Ïðî ñóäîóñòð³é
Óêðà¿íè» (ñïðàâà ïðî Êàñàö³éíèé ñóä Óêðà¿íè)

¹ 6/2003, ñò. 8
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21-ðï/2003

25.12.2003

ó ñïðàâ³ çà êîíñòèòóö³éíèì ïîäàííÿì Ïðåçèäåíòà Óêðà¿íè òà

êîíñòèòóö³éíèì ïîäàííÿì 56 íàðîäíèõ äåïóòàò³â Óêðà¿íè

ïðî îô³ö³éíå òëóìà÷åííÿ ïîëîæåíü ÷àñòèí ïåðøî¿, äðóãî¿,

òðåòüî¿, ÷åòâåðòî¿ ñòàòò³ 118, ÷àñòèíè òðåòüî¿ ñòàòò³ 133, ÷àñ-

òèí ïåðøî¿, äðóãî¿, òðåòüî¿ ñòàòò³ 140, ÷àñòèíè äðóãî¿ ñòàò-

ò³ 141 Êîíñòèòóö³¿ Óêðà¿íè, ñòàòò³ 23, ïóíêòó 3 ÷àñòèíè ïåð-

øî¿ ñòàòò³ 30 Çàêîíó Óêðà¿íè «Ïðî äåðæàâíó ñëóæáó», ñòà-

òåé 12, 79 Çàêîíó Óêðà¿íè «Ïðî ì³ñöåâå ñàìîâðÿäóâàííÿ â

Óêðà¿í³», ñòàòåé 10, 13, 16, ïóíêòó 2 ðîçä³ëó VII «Ïðèê³íöåâ³

ïîëîæåííÿ» Çàêîíó Óêðà¿íè «Ïðî ñòîëèöþ Óêðà¿íè — ì³ñòî-

ãåðîé Êè¿â», ñòàòåé 8, 10 Çàêîíó Óêðà¿íè «Ïðî ì³ñöåâ³ äåð-

æàâí³ àäì³í³ñòðàö³¿», ñòàòò³ 18 Çàêîíó Óêðà¿íè «Ïðî ñëóæáó â

îðãàíàõ ì³ñöåâîãî ñàìîâðÿäóâàííÿ» (ñïðàâà ïðî îñîáëèâîñò³

çä³éñíåííÿ âèêîíàâ÷î¿ âëàäè òà ì³ñöåâîãî ñàìîâðÿäóâàííÿ

ó ì³ñò³ Êèºâ³)

¹ 6/2003, ñò. 40

22-ðï/2003

25.12.2003

ó ñïðàâ³ çà êîíñòèòóö³éíèìè ïîäàííÿìè 53 ³ 47 íàðîäíèõ

äåïóòàò³â Óêðà¿íè ïðî îô³ö³éíå òëóìà÷åííÿ ïîëîæåííÿ ÷àñ-

òèíè òðåòüî¿ ñòàòò³ 103 Êîíñòèòóö³¿ Óêðà¿íè (ñïðàâà ùîäî

ñòðîê³â ïåðåáóâàííÿ íà ïîñòó Ïðåçèäåíòà Óêðà¿íè)

¹ 6/2003, ñò. 47

1-ðï/2004

27.01.2004

ó ñïðàâ³ çà êîíñòèòóö³éíèì çâåðíåííÿì Óïðàâë³ííÿ âèêî-

íàâ÷î¿ äèðåêö³¿ Ôîíäó ñîö³àëüíîãî ñòðàõóâàííÿ â³ä íåùàñ-

íèõ âèïàäê³â íà âèðîáíèöòâ³ òà ïðîôåñ³éíèõ çàõâîðþâàíü

Óêðà¿íè ó Ê³ðîâîãðàäñüê³é îáëàñò³ ïðî îô³ö³éíå òëóìà÷åííÿ

ïîëîæåííÿ ÷àñòèíè òðåòüî¿ ñòàòò³ 34 Çàêîíó Óêðà¿íè «Ïðî

çàãàëüíîîáîâ’ÿçêîâå äåðæàâíå ñîö³àëüíå ñòðàõóâàííÿ â³ä

íåùàñíîãî âèïàäêó íà âèðîáíèöòâ³ òà ïðîôåñ³éíîãî çàõâî-

ðþâàííÿ, ÿê³ ñïðè÷èíèëè âòðàòó ïðàöåçäàòíîñò³» (ñïðàâà

ïðî â³äøêîäóâàííÿ ìîðàëüíî¿ øêîäè Ôîíäîì ñîö³àëüíîãî

ñòðàõóâàííÿ)

¹ 1/2004, ñò. 5

2-ðï/2004

05.02.2004

ó ñïðàâ³ çà êîíñòèòóö³éíèì ïîäàííÿì Ñâ³òÿçüêî¿ ñ³ëüñüêî¿

ðàäè Øàöüêîãî ðàéîíó Âîëèíñüêî¿ îáëàñò³ ïðî îô³ö³éíå òëó-

ìà÷åííÿ òåðì³íà «ïåðåäà÷à», ÿêèé âæèâàºòüñÿ ó ï³äïóíê-

ò³ 5.1.17 ïóíêòó 5.1 ñòàòò³ 5 Çàêîíó Óêðà¿íè «Ïðî ïîäàòîê íà

äîäàíó âàðò³ñòü» (ñïðàâà ïðî òëóìà÷åííÿ òåðì³íà «ïåðåäà÷à

çåìåëüíèõ ä³ëÿíîê»)

¹ 1/2004, ñò. 18

3-ðï/2004

24.02.2004

ó ñïðàâ³ çà êîíñòèòóö³éíèì çâåðíåííÿì ñï³ëüíîãî ï³äïðèºì-

ñòâà «Ìóêà÷³âñüêèé ïëîäîîâî÷åâèé êîíñåðâíèé çàâîä» ïðî

îô³ö³éíå òëóìà÷åííÿ ïîëîæåííÿ ïóíêòó 10 ñòàòò³ 3 Çàêîíó

Óêðà¿íè «Ïðî âèêîíàâ÷å ïðîâàäæåííÿ» (ñïðàâà ïðî âèêî-

íàííÿ ð³øåíü òðåòåéñüêèõ ñóä³â)

¹ 1/2004, ñò. 22

4-ðï/2004

02.03.2004

ó ñïðàâ³ çà êîíñòèòóö³éíèì çâåðíåííÿì ßðîâîãî Ñåðã³ÿ ²âà-

íîâè÷à òà ³íøèõ ãðîìàäÿí ïðî îô³ö³éíå òëóìà÷åííÿ ïîëî-

æåíü ïóíêòó 2 ñòàòò³ 10 Çàêîíó Óêðà¿íè «Ïðî ïðèâàòèçàö³þ

äåðæàâíîãî æèòëîâîãî ôîíäó» òà çà êîíñòèòóö³éíèì ïîäàí-

íÿì 60 íàðîäíèõ äåïóòàò³â Óêðà¿íè ïðî îô³ö³éíå òëóìà÷åí-

íÿ ïîëîæåíü ñòàòåé 1, 10 öüîãî Çàêîíó (ñïðàâà ïðî ïðàâà

ñï³ââëàñíèê³â íà äîïîì³æí³ ïðèì³ùåííÿ áàãàòîêâàðòèðíèõ

áóäèíê³â)

¹ 1/2004, ñò. 27
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5-ðï/2004

04.03.2004

ó ñïðàâ³ çà êîíñòèòóö³éíèì ïîäàííÿì 50 íàðîäíèõ äåïóòà-

ò³â Óêðà¿íè ïðî îô³ö³éíå òëóìà÷åííÿ ïîëîæåíü ÷àñòèíè òðå-

òüî¿ ñòàòò³ 53 Êîíñòèòóö³¿ Óêðà¿íè «äåðæàâà çàáåçïå÷óº äî-

ñòóïí³ñòü ³ áåçîïëàòí³ñòü äîøê³ëüíî¿, ïîâíî¿ çàãàëüíî¿ ñå-

ðåäíüî¿, ïðîôåñ³éíî-òåõí³÷íî¿, âèùî¿ îñâ³òè â äåðæàâíèõ ³

êîìóíàëüíèõ íàâ÷àëüíèõ çàêëàäàõ» (ñïðàâà ïðî äîñòóïí³ñòü

³ áåçîïëàòí³ñòü îñâ³òè)

¹ 1/2004, ñò. 32

6-ðï/2004

16.03.2004

ó ñïðàâ³ çà êîíñòèòóö³éíèì ïîäàííÿì 46 íàðîäíèõ äåïóòà-

ò³â Óêðà¿íè ùîäî â³äïîâ³äíîñò³ Êîíñòèòóö³¿ Óêðà¿íè (êîíñòè-

òóö³éíîñò³) ïîëîæåííÿ ÷àñòèíè äðóãî¿ ñòàòò³ 9 Çàêîíó Óêðà-

¿íè «Ïðî äåðæàâíó ï³äòðèìêó çàñîá³â ìàñîâî¿ ³íôîðìàö³¿ òà

ñîö³àëüíèé çàõèñò æóðíàë³ñò³â» (ñïðàâà ïðî äðóêîâàí³ ïå-

ð³îäè÷í³ âèäàííÿ)

¹ 2/2004, ñò. 4

7-ðï/2004

17.03.2004

ó ñïðàâ³ çà êîíñòèòóö³éíèì ïîäàííÿì 45 íàðîäíèõ äåïóòà-

ò³â Óêðà¿íè ùîäî â³äïîâ³äíîñò³ Êîíñòèòóö³¿ Óêðà¿íè (êîíñòè-

òóö³éíîñò³) ïîëîæåíü ÷àñòèí òðåòüî¿, ÷åòâåðòî¿ ñòàòò³ 59 Çà-

êîíó Óêðà¿íè «Ïðî Äåðæàâíèé áþäæåò Óêðà¿íè íà 2003 ð³ê»

(ñïðàâà ïðî ñîö³àëüíèé çàõèñò â³éñüêîâîñëóæáîâö³â òà ïðà-

ö³âíèê³â ïðàâîîõîðîííèõ îðãàí³â)

¹ 2/2004, ñò. 8

8-ðï/2004

31.03.2004

ó ñïðàâ³ çà êîíñòèòóö³éíèì ïîäàííÿì 50 íàðîäíèõ äåïóòàò³â

Óêðà¿íè ùîäî â³äïîâ³äíîñò³ Êîíñòèòóö³¿ Óêðà¿íè (êîíñòèòó-

ö³éíîñò³) Óêàçó Ïðåçèäåíòà Óêðà¿íè «Ïðî çàõîäè ùîäî çàïðî-

âàäæåííÿ äåðæàâíî¿ ìîíîïîë³¿ ó ñôåð³ êîíòðîëþ çà âèðîá-

íèöòâîì òà îá³ãîì ñïèðòó, àëêîãîëüíèõ íàïî¿â ³ òþòþíîâèõ

âèðîá³â» (ñïðàâà ïðî çàïðîâàäæåííÿ äåðæàâíî¿ ìîíîïîë³¿ ó

ñôåð³ êîíòðîëþ çà âèðîáíèöòâîì îêðåìèõ âèä³â ïðîäóêö³¿)

¹ 2/2004, ñò. 13

9-ðï/2004

07.04.2004

ó ñïðàâ³ çà êîíñòèòóö³éíèì ïîäàííÿì 56 íàðîäíèõ äåïóòàò³â

Óêðà¿íè ùîäî â³äïîâ³äíîñò³ Êîíñòèòóö³¿ Óêðà¿íè (êîíñòèòó-

ö³éíîñò³) ïîëîæåíü ï³äïóíêòó «à» ïóíêòó 2 ñòàòò³ 5, ñòàòò³ 8,

àáçàö³â ïåðøîãî, äðóãîãî ïóíêòó 2 ñòàòò³ 23 Çàêîíó Óêðà¿íè

«Ïðî îðãàí³çàö³éíî-ïðàâîâ³ îñíîâè áîðîòüáè ç îðãàí³çîâàíîþ

çëî÷èíí³ñòþ», óêàç³â Ïðåçèäåíòà Óêðà¿íè «Ïðî Êîîðäèíàö³é-

íèé êîì³òåò ïî áîðîòüá³ ç êîðóïö³ºþ ³ îðãàí³çîâàíîþ çëî÷èí-

í³ñòþ» òà «Ïðî ï³äâèùåííÿ åôåêòèâíîñò³ ä³ÿëüíîñò³ Êîîðäè-

íàö³éíîãî êîì³òåòó ïî áîðîòüá³ ç êîðóïö³ºþ ³ îðãàí³çîâàíîþ

çëî÷èíí³ñòþ» (ñïðàâà ïðî Êîîðäèíàö³éíèé êîì³òåò)

¹ 2/2004, ñò. 17

10-ðï/2004

15.04.2004

ó ñïðàâ³ çà êîíñòèòóö³éíèì ïîäàííÿì 45 íàðîäíèõ äåïóòà-

ò³â Óêðà¿íè ùîäî â³äïîâ³äíîñò³ Êîíñòèòóö³¿ Óêðà¿íè (êîíñòè-

òóö³éíîñò³) ïîëîæåíü ñòàòåé 6, 9 Çàêîíó Óêðà¿íè «Ïðî äåð-

æàâíå ðåãóëþâàííÿ âèðîáíèöòâà ³ ðåàë³çàö³¿ öóêðó» (ñïðàâà

ïðî âèçíà÷åííÿ ì³í³ìàëüíî¿ ö³íè íà öóêîð)

¹ 2/2004, ñò. 22

11-ðï/2004

19.05.2004

ó ñïðàâ³ çà êîíñòèòóö³éíèì ïîäàííÿì Ïðåçèäåíòà Óêðà¿íè

ïðî îô³ö³éíå òëóìà÷åííÿ ïîëîæåíü ÷àñòèíè äðóãî¿ ñòàòò³ 90,

ïóíêòó 8 ÷àñòèíè ïåðøî¿ ñòàòò³ 106 Êîíñòèòóö³¿ Óêðà¿íè

(ñïðàâà ïðî óìîâè äîñòðîêîâîãî ïðèïèíåííÿ ïîâíîâàæåíü

Âåðõîâíî¿ Ðàäè Óêðà¿íè)

¹ 3/2004, ñò. 5
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12-ðï/2004

20.05.2004

ó ñïðàâ³ çà êîíñòèòóö³éíèì ïîäàííÿì 50 íàðîäíèõ äåïóòà-

ò³â Óêðà¿íè ïðî îô³ö³éíå òëóìà÷åííÿ ïîëîæåííÿ ÷àñòèíè

÷åòâåðòî¿ ñòàòò³ 12 Çàêîíó Óêðà¿íè «Ïðî ì³ñöåâå ñàìîâðÿäó-

âàííÿ â Óêðà¿í³» ùîäî ñóì³ñíîñò³ ïîñàäè ñ³ëüñüêîãî, ñåëèù-

íîãî, ì³ñüêîãî ãîëîâè ç ìàíäàòîì äåïóòàòà Âåðõîâíî¿ Ðàäè

Àâòîíîìíî¿ Ðåñïóáë³êè Êðèì (ñïðàâà ùîäî ñóì³ñíîñò³ ïîñà-

äè ñ³ëüñüêîãî, ñåëèùíîãî, ì³ñüêîãî ãîëîâè ç ìàíäàòîì äåïó-

òàòà Âåðõîâíî¿ Ðàäè Àâòîíîìíî¿ Ðåñïóáë³êè Êðèì)

¹ 3/2004, ñò. 11

13-ðï/2004

22.06.2004

ó ñïðàâ³ çà êîíñòèòóö³éíèì ïîäàííÿì 45 íàðîäíèõ äåïóòà-

ò³â Óêðà¿íè ùîäî â³äïîâ³äíîñò³ Êîíñòèòóö³¿ Óêðà¿íè (êîíñòè-

òóö³éíîñò³) ïîëîæåííÿ ÷àñòèíè äðóãî¿ ñòàòò³ 16 Äèñöèïë³-

íàðíîãî ñòàòóòó ïðîêóðàòóðè Óêðà¿íè, çàòâåðäæåíîãî Ïî-

ñòàíîâîþ Âåðõîâíî¿ Ðàäè Óêðà¿íè «Ïðî çàòâåðäæåííÿ Äèñ-

öèïë³íàðíîãî ñòàòóòó ïðîêóðàòóðè Óêðà¿íè» (ñïðàâà ïðî

Äèñöèïë³íàðíèé ñòàòóò ïðîêóðàòóðè)

¹ 3/2004, ñò. 15

14-ðï/2004

07.07.2004

ó ñïðàâ³ çà êîíñòèòóö³éíèì ïîäàííÿì 56 íàðîäíèõ äåïóòàò³â

Óêðà¿íè ùîäî â³äïîâ³äíîñò³ Êîíñòèòóö³¿ Óêðà¿íè (êîíñòèòó-

ö³éíîñò³) ïîëîæåííÿ àáçàöó äðóãîãî ÷àñòèíè ïåðøî¿ ñòàòò³ 39

Çàêîíó Óêðà¿íè «Ïðî âèùó îñâ³òó» (ñïðàâà ïðî ãðàíè÷íèé â³ê

êàíäèäàòà íà ïîñàäó êåð³âíèêà âèùîãî íàâ÷àëüíîãî çàêëàäó)

¹ 4/2004, ñò. 4

15-ðï/2004

02.11.2004

ó ñïðàâ³ çà êîíñòèòóö³éíèì ïîäàííÿì Âåðõîâíîãî Ñóäó

Óêðà¿íè ùîäî â³äïîâ³äíîñò³ Êîíñòèòóö³¿ Óêðà¿íè (êîíñòèòó-

ö³éíîñò³) ïîëîæåíü ñòàòò³ 69 Êðèì³íàëüíîãî êîäåêñó Óêðà¿íè

(ñïðàâà ïðî ïðèçíà÷åííÿ ñóäîì á³ëüø ì’ÿêîãî ïîêàðàííÿ)

¹ 5/2004, ñò. 38

16-ðï/2004

11.11.2004

ó ñïðàâ³ çà êîíñòèòóö³éíèì çâåðíåííÿì Öåíòðàëüíî¿ ñï³ëêè

ñïîæèâ÷èõ òîâàðèñòâ Óêðà¿íè ïðî îô³ö³éíå òëóìà÷åííÿ ïî-

ëîæåíü ïóíêòó 1 ñòàòò³ 9, ïóíêòó 1 ñòàòò³ 10 Çàêîíó Óêðà¿íè

«Ïðî ñïîæèâ÷ó êîîïåðàö³þ», ÷àñòèíè ÷åòâåðòî¿ ñòàòò³ 37 Çà-

êîíó Óêðà¿íè «Ïðî êîîïåðàö³þ» (ñïðàâà ïðî çàõèñò ïðàâà

âëàñíîñò³ îðãàí³çàö³é ñïîæèâ÷î¿ êîîïåðàö³¿)

¹ 5/2004, ñò. 51

17-ðï/2004

18.11.2004

ó ñïðàâ³ çà êîíñòèòóö³éíèì ïîäàííÿì 58 íàðîäíèõ äåïóòà-

ò³â Óêðà¿íè ùîäî â³äïîâ³äíîñò³ Êîíñòèòóö³¿ Óêðà¿íè (êîíñòè-

òóö³éíîñò³) Ïîñòàíîâè Âåðõîâíî¿ Ðàäè Óêðà¿íè «Ïðî Òèì÷à-

ñîâó ñïåö³àëüíó êîì³ñ³þ Âåðõîâíî¿ Ðàäè Óêðà¿íè ç ïèòàíü

ìîí³òîðèíãó ðåàë³çàö³¿ çàêîíîäàâñòâà ïðî âèáîðè Ïðåçèäåí-

òà Óêðà¿íè» (ñïðàâà ïðî Òèì÷àñîâó ñïåö³àëüíó êîì³ñ³þ Âåð-

õîâíî¿ Ðàäè Óêðà¿íè)

¹ 5/2004, ñò. 62

18-ðï/2004

01.12.2004

ó ñïðàâ³ çà êîíñòèòóö³éíèì ïîäàííÿì 50 íàðîäíèõ äåïóòà-

ò³â Óêðà¿íè ùîäî îô³ö³éíîãî òëóìà÷åííÿ îêðåìèõ ïîëîæåíü

÷àñòèíè ïåðøî¿ ñòàòò³ 4 Öèâ³ëüíîãî ïðîöåñóàëüíîãî êîäåêñó

Óêðà¿íè (ñïðàâà ïðî îõîðîíþâàíèé çàêîíîì ³íòåðåñ)

¹ 6/2004, ñò. 6

19-ðï/2004

01.12.2004

ó ñïðàâ³ çà êîíñòèòóö³éíèì ïîäàííÿì Âåðõîâíîãî Ñóäó Óêðà-

¿íè ïðî îô³ö³éíå òëóìà÷åííÿ ïîëîæåíü ÷àñòèí ïåðøî¿, äðóãî¿

ñòàòò³ 126 Êîíñòèòóö³¿ Óêðà¿íè òà ÷àñòèíè äðóãî¿ ñòàòò³ 13

Çàêîíó Óêðà¿íè «Ïðî ñòàòóñ ñóää³â» (ñïðàâà ïðî íåçàëåæí³ñòü

ñóää³â ÿê ñêëàäîâó ¿õíüîãî ñòàòóñó)

¹ 6/2004, ñò. 16
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20-ðï/2004

01.12.2004

ó ñïðàâ³ çà êîíñòèòóö³éíèì ïîäàííÿì 54 íàðîäíèõ äåïóòàò³â

Óêðà¿íè ùîäî â³äïîâ³äíîñò³ Êîíñòèòóö³¿ Óêðà¿íè (êîíñòèòó-

ö³éíîñò³) ïîëîæåíü ñòàòåé 44, 47, 78, 80 Çàêîíó Óêðà¿íè «Ïðî

Äåðæàâíèé áþäæåò Óêðà¿íè íà 2004 ð³ê» òà êîíñòèòóö³éíèì

ïîäàííÿì Âåðõîâíîãî Ñóäó Óêðà¿íè ùîäî â³äïîâ³äíîñò³ Êîí-

ñòèòóö³¿ Óêðà¿íè (êîíñòèòóö³éíîñò³) ïîëîæåíü ÷àñòèí äðóãî¿,

òðåòüî¿, ÷åòâåðòî¿ ñòàòò³ 78 Çàêîíó Óêðà¿íè «Ïðî Äåðæàâíèé

áþäæåò Óêðà¿íè íà 2004 ð³ê» (ñïðàâà ïðî çóïèíåííÿ ä³¿ àáî

îáìåæåííÿ ï³ëüã, êîìïåíñàö³é ³ ãàðàíò³é)

¹ 6/2004, ñò. 23

21-ðï/2004

15.12.2004

ó ñïðàâ³ çà êîíñòèòóö³éíèì ïîäàííÿì 49 íàðîäíèõ äåïóòà-

ò³â Óêðà¿íè ùîäî â³äïîâ³äíîñò³ Êîíñòèòóö³¿ Óêðà¿íè (êîíñòè-

òóö³éíîñò³) ïîëîæåííÿ ÷àñòèíè ïåðøî¿ ñòàòò³ 73 Êîäåêñó

òîðãîâåëüíîãî ìîðåïëàâñòâà Óêðà¿íè (ñïðàâà ïðî ìîðñüêèé

ïîðò ÿê äåðæàâíå ï³äïðèºìñòâî)

¹ 6/2004, ñò. 36

22-ðï/2004

24.12.2004

ó ñïðàâ³ çà êîíñòèòóö³éíèì ïîäàííÿì 46 íàðîäíèõ äåïóòà-

ò³â Óêðà¿íè ùîäî â³äïîâ³äíîñò³ Êîíñòèòóö³¿ Óêðà¿íè (êîíñòè-

òóö³éíîñò³) Çàêîíó Óêðà¿íè «Ïðî îñîáëèâîñò³ çàñòîñóâàííÿ

Çàêîíó Óêðà¿íè «Ïðî âèáîðè Ïðåçèäåíòà Óêðà¿íè» ïðè ïî-

âòîðíîìó ãîëîñóâàíí³ 26 ãðóäíÿ 2004 ðîêó» (ñïðàâà ïðî îñîá-

ëèâîñò³ çàñòîñóâàííÿ Çàêîíó Óêðà¿íè «Ïðî âèáîðè Ïðåçè-

äåíòà Óêðà¿íè»)

¹ 6/2004, ñò. 39

1-ðï/2005

17.03.2005

ó ñïðàâ³ çà êîíñòèòóö³éíèì ïîäàííÿì 47 íàðîäíèõ äåïóòà-

ò³â Óêðà¿íè ùîäî â³äïîâ³äíîñò³ Êîíñòèòóö³¿ Óêðà¿íè (êîíñòè-

òóö³éíîñò³) ïîëîæåíü ÷àñòèí ïåðøî¿, äðóãî¿ ñòàòò³ 2 Çàêîíó

Óêðà¿íè «Ïðî ðîçì³ð âíåñê³â íà äåÿê³ âèäè çàãàëüíîîáîâ’ÿç-

êîâîãî äåðæàâíîãî ñîö³àëüíîãî ñòðàõóâàííÿ» (ñïðàâà ïðî

íàäàííÿ äîïîìîãè ïî òèì÷àñîâ³é íåïðàöåçäàòíîñò³)

¹ 1/2005, ñò. 3

2-ðï/2005

24.03.2005

ó ñïðàâ³ çà êîíñòèòóö³éíèì ïîäàííÿì 48 íàðîäíèõ äåïóòà-

ò³â Óêðà¿íè ùîäî â³äïîâ³äíîñò³ Êîíñòèòóö³¿ Óêðà¿íè (êîíñòè-

òóö³éíîñò³) ïîëîæåíü ïóíêòó 1.17 ñòàòò³ 1, ñòàòò³ 8 Çàêîíó

Óêðà¿íè «Ïðî ïîðÿäîê ïîãàøåííÿ çîáîâ’ÿçàíü ïëàòíèê³â ïî-

äàòê³â ïåðåä áþäæåòàìè òà äåðæàâíèìè ö³ëüîâèìè ôîíäà-

ìè» (ñïðàâà ïðî ïîäàòêîâó çàñòàâó)

¹ 2/2005, ñò. 4

3-ðï/2005

24.03.2005

ó ñïðàâ³ çà êîíñòèòóö³éíèìè ïîäàííÿìè Õàðê³âñüêî¿ îáëàñ-

íî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿ òà Õàðê³âñüêî¿ îáëàñíî¿ ðàäè

ïðî îô³ö³éíå òëóìà÷åííÿ ïîëîæåíü ïóíêòó 4 ÷àñòèíè òðåòüî¿

ñòàòò³ 56, ïóíêòó 2 ÷àñòèíè ïåðøî¿, ÷àñòèíè ï’ÿòíàäöÿòî¿

ñòàòò³ 64 Çàêîíó Óêðà¿íè «Ïðî âèáîðè Ïðåçèäåíòà Óêðà¿íè»

(ñïðàâà ïðî âèáîðè Ïðåçèäåíòà Óêðà¿íè)

¹ 2/2005, ñò. 11

4-ðï/2005

11.05.2005

ó ñïðàâ³ çà êîíñòèòóö³éíèì çâåðíåííÿì çàêðèòîãî àêö³îíåð-

íîãî òîâàðèñòâà «Îáîëîíü» òà ãðîìàäÿíèíà Âèííèêà Â³êòîðà

Âîëîäèìèðîâè÷à ïðî îô³ö³éíå òëóìà÷åííÿ ïîëîæåíü ÷àñòè-

íè äðóãî¿ ñòàòò³ 28 Çàêîíó Óêðà¿íè «Ïðî ãîñïîäàðñüê³ òîâà-

ðèñòâà», ïóíêòó 1, àáçàöó ïåðøîãî ïóíêòó 5 ñòàòò³ 4 Çàêîíó

Óêðà¿íè «Ïðî âëàñí³ñòü» (ñïðàâà ïðî ïðàâà àêö³îíåð³â ÇÀÒ)

¹ 2/2005, ñò. 23
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5-ðï/2005
22.09.2005

ó ñïðàâ³ çà êîíñòèòóö³éíèì ïîäàííÿì 51 íàðîäíîãî äåïóòà-
òà Óêðà¿íè ùîäî â³äïîâ³äíîñò³ Êîíñòèòóö³¿ Óêðà¿íè (êîíñòè-
òóö³éíîñò³) ïîëîæåíü ñòàòò³ 92, ïóíêòó 6 ðîçä³ëó Õ «Ïåðåõ³äí³
ïîëîæåííÿ» Çåìåëüíîãî êîäåêñó Óêðà¿íè (ñïðàâà ïðî ïîñò³é-
íå êîðèñòóâàííÿ çåìåëüíèìè ä³ëÿíêàìè)

¹ 5/2005, ñò. 14

6-ðï/2005
05.10.2005

ó ñïðàâ³ çà êîíñòèòóö³éíèì ïîäàííÿì 60 íàðîäíèõ äåïóòà-
ò³â Óêðà¿íè ïðî îô³ö³éíå òëóìà÷åííÿ ïîëîæåíü ÷àñòèíè ïåð-
øî¿ ñòàòò³ 103 Êîíñòèòóö³¿ Óêðà¿íè â êîíòåêñò³ ïîëîæåíü ¿¿
ñòàòåé 5, 156 òà çà êîíñòèòóö³éíèì çâåðíåííÿì ãðîìàäÿí
Ãàëàé÷óêà Âàäèìà Ñåðã³éîâè÷à, Ïîäãîðíî¿ Â³êòîð³¿ Âàëåíòè-
í³âíè, Êèñëî¿ Òåòÿíè Âîëîäèìèð³âíè ïðî îô³ö³éíå òëóìà÷åí-
íÿ ïîëîæåíü ÷àñòèí äðóãî¿, òðåòüî¿, ÷åòâåðòî¿ ñòàòò³ 5 Êîí-
ñòèòóö³¿ Óêðà¿íè (ñïðàâà ïðî çä³éñíåííÿ âëàäè íàðîäîì)

¹ 5/2005, ñò. 26

7-ðï/2005
05.10.2005

ó ñïðàâ³ çà êîíñòèòóö³éíèì ïîäàííÿì 52 íàðîäíèõ äåïóòà-
ò³â Óêðà¿íè ùîäî â³äïîâ³äíîñò³ Êîíñòèòóö³¿ Óêðà¿íè (êîíñòè-
òóö³éíîñò³) ïîëîæåíü Óêàçó Ïðåçèäåíòà Óêðà¿íè «Ïðî çàõîäè
ùîäî ï³äâèùåííÿ åôåêòèâíîñò³ óïðàâë³ííÿ íàôòîâîþ ãàëóç-
çþ» â³ä 16 ëèïíÿ 2004 ðîêó ¹ 814 (ñïðàâà ïðî óïðàâë³ííÿ
íàôòîâîþ ãàëóççþ)

¹ 5 /2005, ñò. 32

8-ðï/2005
11.10.2005

ó ñïðàâ³ çà êîíñòèòóö³éíèìè ïîäàííÿìè Âåðõîâíîãî Ñóäó
Óêðà¿íè òà 50 íàðîäíèõ äåïóòàò³â Óêðà¿íè ùîäî â³äïîâ³äíî-
ñò³ Êîíñòèòóö³¿ Óêðà¿íè (êîíñòèòóö³éíîñò³) ïîëîæåíü àáçàö³â
òðåòüîãî, ÷åòâåðòîãî ïóíêòó 13 ðîçä³ëó XV «Ïðèê³íöåâ³ ïîëî-
æåííÿ» Çàêîíó Óêðà¿íè «Ïðî çàãàëüíîîáîâ’ÿçêîâå äåðæàâíå
ïåíñ³éíå ñòðàõóâàííÿ» òà îô³ö³éíîãî òëóìà÷åííÿ ïîëîæåííÿ
÷àñòèíè òðåòüî¿ ñòàòò³ 11 Çàêîíó Óêðà¿íè «Ïðî ñòàòóñ ñóää³â»
(ñïðàâà ïðî ð³âåíü ïåíñ³¿ ³ ùîì³ñÿ÷íîãî äîâ³÷íîãî ãðîøîâîãî
óòðèìàííÿ)

¹ 5/2005, ñò. 41

9-ðï/2005
13.10.2005

ó ñïðàâ³ çà êîíñòèòóö³éíèì ïîäàííÿì 61 íàðîäíîãî äåïóòà-
òà Óêðà¿íè ïðî îô³ö³éíå òëóìà÷åííÿ ïîëîæåíü ïóíêòó 10
÷àñòèíè ïåðøî¿ ñòàòò³ 106, ÷àñòèí ïåðøî¿, äðóãî¿, ÷åòâåðòî¿
ñòàòò³ 118, ÷àñòèíè òðåòüî¿ ñòàòò³ 133, ÷àñòèíè äðóãî¿
ñòàòò³ 140 Êîíñòèòóö³¿ Óêðà¿íè, ÷àñòèíè ÷åòâåðòî¿ ñòàòò³ 1,
÷àñòèíè äðóãî¿ ñòàòò³ 8, ÷àñòèíè ÷åòâåðòî¿ ñòàòò³ 9 Çàêîíó
Óêðà¿íè «Ïðî ì³ñöåâ³ äåðæàâí³ àäì³í³ñòðàö³¿», ïóíêòó 2 ðîç-
ä³ëó VII «Ïðèê³íöåâ³ ïîëîæåííÿ» Çàêîíó Óêðà¿íè «Ïðî ñòîëè-
öþ Óêðà¿íè — ì³ñòî-ãåðîé Êè¿â» (ñïðàâà ïðî îñîáëèâîñò³
çä³éñíåííÿ âèêîíàâ÷î¿ âëàäè òà ì³ñöåâîãî ñàìîâðÿäóâàííÿ
â ðàéîíàõ ì³ñòà Êèºâà)

¹ 5/2005, ñò. 53

1-ðï/2007
16.05.2007

ó ñïðàâ³ çà êîíñòèòóö³éíèì ïîäàííÿì Âèùî¿ ðàäè þñòèö³¿
ïðî îô³ö³éíå òëóìà÷åííÿ ïîëîæåííÿ ÷àñòèíè ï’ÿòî¿ ñòàò-
ò³ 20 Çàêîíó Óêðà¿íè «Ïðî ñóäîóñòð³é Óêðà¿íè» (ñïðàâà ïðî
çâ³ëüíåííÿ ñóää³ ç àäì³í³ñòðàòèâíî¿ ïîñàäè)

¹ 3/2007, ñò. 5

2-ðï/2007
12.06.2007

ó ñïðàâ³ çà êîíñòèòóö³éíèì ïîäàííÿì 70 íàðîäíèõ äåïóòàò³â
Óêðà¿íè ùîäî â³äïîâ³äíîñò³ Êîíñòèòóö³¿ Óêðà¿íè (êîíñòèòó-
ö³éíîñò³) ïîëîæåíü ÷àñòèíè ïåðøî¿ ñòàòò³ 10, ïóíêòó 3 ÷àñòè-
íè äðóãî¿, ÷àñòèí ï’ÿòî¿, øîñòî¿ ñòàòò³ 11, còàòò³ 15, ÷àñòèíè
ïåðøî¿ ñòàòò³ 17, ñòàòò³ 24, ïóíêòó 3 ðîçä³ëó VI «Çàêëþ÷í³ ïî-
ëîæåííÿ» Çàêîíó Óêðà¿íè «Ïðî ïîë³òè÷í³ ïàðò³¿ â Óêðà¿í³»
(ñïðàâà ïðî óòâîðåííÿ ïîë³òè÷íèõ ïàðò³é â Óêðà¿í³)

¹ 4/2007, ñò. 5
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3-ðï/2007
14.06.2007

ó ñïðàâ³ çà êîíñòèòóö³éíèìè ïîäàííÿìè 51 ³ 48 íàðîäíèõ
äåïóòàò³â Óêðà¿íè ùîäî â³äïîâ³äíîñò³ Êîíñòèòóö³¿ Óêðà¿íè
(êîíñòèòóö³éíîñò³) ïåðøîãî ðå÷åííÿ ïóíêòó 2 ðîçä³ëó II
«Ïðèê³íöåâ³ ïîëîæåííÿ» Çàêîíó Óêðà¿íè «Ïðî âíåñåííÿ çì³í
äî ñòàòò³ 43 Çàêîíó Óêðà¿íè «Ïðî ïåíñ³éíå çàáåçïå÷åííÿ â³é-
ñüêîâîñëóæáîâö³â, îñ³á íà÷àëüíèöüêîãî ³ ðÿäîâîãî ñêëàäó
îðãàí³â âíóòð³øí³õ ñïðàâ òà äåÿêèõ ³íøèõ îñ³á» òà ïðî
îô³ö³éíå òëóìà÷åííÿ ïîëîæåíü ÷àñòèíè òðåòüî¿ ñòàòò³ 43,
ñòàòåé 51, 55, ÷àñòèíè òðåòüî¿ ñòàòò³ 63 Çàêîíó Óêðà¿íè «Ïðî
ïåíñ³éíå çàáåçïå÷åííÿ îñ³á, çâ³ëüíåíèõ ç â³éñüêîâî¿ ñëóæáè,
òà äåÿêèõ ³íøèõ îñ³á», à òàêîæ çà êîíñòèòóö³éíèìè çâåðíåí-
íÿìè Êîì³òåòó ïî çàõèñòó ïðàâ â³éñüêîâîñëóæáîâö³â òà ïðà-
ö³âíèê³â Ì³í³ñòåðñòâà âíóòð³øí³õ ñïðàâ Óêðà¿íè ³ Ñëóæáè
áåçïåêè Óêðà¿íè «Çà ñïðàâåäëèâ³ñòü», Ïàðò³¿ ðîçáóäîâè,
ïðàâîçàõèñòó íåäåðæàâíèõ îðãàí³çàö³é Óêðà¿íè «Ïàðò³ÿ ïðà-
âîçàõèñòó», Óêðà¿íñüêî¿ ñï³ëêè âåòåðàí³â Àôãàí³ñòàíó, ãðî-
ìàäÿí Òîêàðÿ Ñòåïàíà Ñåìåíîâè÷à, ²îðäàíîâà Ïèëèïà Ôåî-
äîñ³éîâè÷à ïðî îô³ö³éíå òëóìà÷åííÿ ïîëîæåíü ÷àñòèíè òðå-
òüî¿ ñòàòò³ 43, ñòàòåé 51, 55, ÷àñòèíè òðåòüî¿ ñòàòò³ 63 Çà-
êîíó Óêðà¿íè «Ïðî ïåíñ³éíå çàáåçïå÷åííÿ îñ³á, çâ³ëüíåíèõ ç
â³éñüêîâî¿ ñëóæáè, òà äåÿêèõ ³íøèõ îñ³á» (ñïðàâà ïðî ïåðå-
ðàõóíîê ïåíñ³é â³éñüêîâîñëóæáîâö³â)

¹ 4/2007, ñò. 15

4-ðï/2007
18.06.2007

ó ñïðàâ³ çà êîíñòèòóö³éíèì ïîäàííÿì Âåðõîâíîãî Ñóäó Óê-
ðà¿íè ùîäî â³äïîâ³äíîñò³ Êîíñòèòóö³¿ Óêðà¿íè (êîíñòèòóö³é-
íîñò³) îêðåìèõ ïîëîæåíü ñòàòò³ 36, ïóíêò³â 20, 33, 49, 50
ñòàòò³ 71, ñòàòåé 97, 98, 104, 105 Çàêîíó Óêðà¿íè «Ïðî Äåð-
æàâíèé áþäæåò Óêðà¿íè íà 2007 ð³ê» (ñïðàâà ïðî ãàðàíò³¿
íåçàëåæíîñò³ ñóää³â)

¹ 4/2007, ñò. 21

5-ðï/2007
20.06.2007

ó ñïðàâ³ çà êîíñòèòóö³éíèì çâåðíåííÿì â³äêðèòîãî àêö³î-
íåðíîãî òîâàðèñòâà «Ê³ðîâîãðàäîáëåíåðãî» ïðî îô³ö³éíå òëó-
ìà÷åííÿ ïîëîæåíü ÷àñòèíè âîñüìî¿ ñòàòò³ 5 Çàêîíó Óêðà¿íè
«Ïðî â³äíîâëåííÿ ïëàòîñïðîìîæíîñò³ áîðæíèêà àáî âèçíàí-
íÿ éîãî áàíêðóòîì» (ñïðàâà ùîäî êðåäèòîð³â ï³äïðèºìñòâ
êîìóíàëüíî¿ ôîðìè âëàñíîñò³)

¹ 4/2007, ñò. 29

6-ðï/2007
09.07.2007

ó ñïðàâ³ çà êîíñòèòóö³éíèì ïîäàííÿì 46 íàðîäíèõ äåïóòà-
ò³â Óêðà¿íè ùîäî â³äïîâ³äíîñò³ Êîíñòèòóö³¿ Óêðà¿íè (êîíñòè-
òóö³éíîñò³) ïîëîæåíü ñòàòåé 29, 36, ÷àñòèíè äðóãî¿ ñòàòò³ 56,
÷àñòèíè äðóãî¿ ñòàòò³ 62, ÷àñòèíè ïåðøî¿ ñòàòò³ 66, ïóíê-
ò³â 7, 9, 12, 13, 14, 23, 29, 30, 39, 41, 43, 44, 45, 46 ñòàòò³ 71,
ñòàòåé 98, 101, 103, 111 Çàêîíó Óêðà¿íè «Ïðî Äåðæàâíèé
áþäæåò Óêðà¿íè íà 2007 ð³ê» (ñïðàâà ïðî ñîö³àëüí³ ãàðàíò³¿
ãðîìàäÿí)

¹ 4/2007, ñò. 36

7-ðï/2007
09.10.2007

ó ñïðàâ³ çà êîíñòèòóö³éíèì ïîäàííÿì 51 íàðîäíîãî äåïóòà-
òà Óêðà¿íè ïðî îô³ö³éíå òëóìà÷åííÿ ïîëîæåíü ÷àñòèíè ÷åò-
âåðòî¿ ñòàòò³ 94 Êîíñòèòóö³¿ Óêðà¿íè

¹ 5/2007, ñò. 6

8-ðï/2007
16.10.2007

ó ñïðàâ³ çà êîíñòèòóö³éíèì ïîäàííÿì 47 íàðîäíèõ äåïóòà-
ò³â Óêðà¿íè ùîäî â³äïîâ³äíîñò³ Êîíñòèòóö³¿ Óêðà¿íè (êîíñòè-
òóö³éíîñò³) ïîëîæåíü ñòàòò³ 23 Çàêîíó Óêðà¿íè «Ïðî äåðæàâ-
íó ñëóæáó», ñòàòò³ 18 Çàêîíó Óêðà¿íè «Ïðî ñëóæáó â îðãàíàõ
ì³ñöåâîãî ñàìîâðÿäóâàííÿ», ñòàòò³ 42 Çàêîíó Óêðà¿íè «Ïðî
äèïëîìàòè÷íó ñëóæáó» (ñïðàâà ïðî ãðàíè÷íèé â³ê ïåðåáó-
âàííÿ íà äåðæàâí³é ñëóæá³ òà íà ñëóæá³ â îðãàíàõ ì³ñöåâîãî
ñàìîâðÿäóâàííÿ)

¹ 5/2007, ñò. 10
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9-ðï/2007

16.10.2007

ó ñïðàâ³ çà êîíñòèòóö³éíèì ïîäàííÿì Ì³í³ñòåðñòâà þñòèö³¿

Óêðà¿íè ïðî îô³ö³éíå òëóìà÷åííÿ ïîëîæåíü ÷àñòèíè øîñòî¿

ñòàòò³ 11 Çàêîíó Óêðà¿íè «Ïðî ïîë³òè÷í³ ïàðò³¿ â Óêðà¿í³»

(ñïðàâà ïðî óòâîðåííÿ òà ðåºñòðàö³þ ïàðò³éíèõ îðãàí³çàö³é)

¹ 5/2007, ñò. 16

10-ðï/2007

25.10.2007

ó ñïðàâ³ çà êîíñòèòóö³éíèì çâåðíåííÿì Ìíèøåíêà Ñåðã³ÿ

Êîñòÿíòèíîâè÷à ùîäî îô³ö³éíîãî òëóìà÷åííÿ ïîëîæåíü ÷àñ-

òèíè ÷åòâåðòî¿ ñòàòò³ 50 Çàêîíó Óêðà¿íè «Ïðî ïðîêóðàòóðó»

¹ 6/2007, ñò. 6
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Äî óâàãè øàíîâíèõ àâòîð³â!

«Â³ñíèê Êîíñòèòóö³éíîãî Ñóäó Óêðà¿íè» º îô³ö³éíèì âèäàííÿì Êîíñòèòó-
ö³éíîãî Ñóäó Óêðà¿íè, ÿêå ïîñòàíîâîþ Ïðåçèä³¿ Âèùî¿ àòåñòàö³éíî¿ êîì³ñ³¿
Óêðà¿íè â³ä 9 ÷åðâíÿ 1999 ðîêó âêëþ÷åíî äî ïåðåë³êó âèäàíü, ïóáë³êàö³¿ â
ÿêèõ çàðàõîâóþòüñÿ ó ðàç³ çàõèñòó äèñåðòàö³¿ ÿê íàóêîâ³ ðîáîòè.

Ó æóðíàë³ âèñâ³òëþºòüñÿ ä³ÿëüí³ñòü Êîíñòèòóö³éíîãî Ñóäó Óêðà¿íè; ïóá-
ë³êóþòüñÿ íàóêîâ³ ñòàòò³, íàóêîâ³ ïîâ³äîìëåííÿ, ðåöåíç³¿, àíîòàö³¿, êîìåí-
òàð³ òîùî.

Íàãàäóºìî, ùî íàóêîâà ñòàòòÿ ïîâèííà áóòè àêòóàëüíîþ, ìàòè äîêòðè-
íàëüíèé õàðàêòåð ç ÷³òêî îêðåñëåíîþ ïðîáëåìàòèêîþ, ì³ñòèòè íàóêîâ³
ïîëîæåííÿ, ðîçðîáëåí³ îñîáèñòî àâòîðîì, âèñíîâêè ïðî íàóêîâå òà ïðàê-
òè÷íå çíà÷åííÿ íàóêîâî¿ ðîçðîáêè.

Äî ñòàòåé äîäàºòüñÿ: äîâ³äêà ïðî àâòîðà ³ç çàçíà÷åííÿì ïð³çâèùà, ³ìåí³
òà ïî áàòüêîâ³, â÷åíîãî ñòóïåíÿ, â÷åíîãî çâàííÿ, ì³ñöÿ ðîáîòè ³ ïîñàäè,
êîíòàêòíèõ òåëåôîí³â, åëåêòðîííî¿ ïîøòè. Ïðèì³ðíèê ðóêîïèñó ï³äïèñóº
àâòîð.

Ðàçîì ç ðóêîïèñîì äî ðåäàêö³¿ ïîäàºòüñÿ éîãî åëåêòðîííà êîï³ÿ, çàïèñà-
íà ó âèãëÿä³ îêðåìîãî åëåêòðîííîãî äîêóìåíòà.

Îáñÿã íàóêîâèõ ñòàòåé — 12—15 ñòîð³íîê, íàóêîâîãî ïîâ³äîìëåííÿ —
5—7 ñòîð³íîê ìàøèíîïèñíîãî òåêñòó ÷åðåç ï³âòîðà ³íòåðâàëà. Øðèôò —
Peterburg, ðîçì³ð øðèôòó: 14. Íóìåðàö³ÿ âèíîñîê — ïîñòîð³íêîâà.

Ðåäàêö³ÿ çàëèøàº çà ñîáîþ ïðàâî íàïðàâëÿòè íàóêîâ³ ñòàòò³ é ïîâ³äîì-
ëåííÿ íà ðåöåíçóâàííÿ, ðåäàãóâàòè ðóêîïèñ, ñêîðî÷óâàòè éîãî, çì³íþâàòè
çà ïîãîäæåííÿì ç àâòîðîì íàçâó ñòàòò³.

Çà äîñòîâ³ðí³ñòü ôàêò³â, ñòàòèñòè÷íèõ äàíèõ òà ³íøî¿ ³íôîðìàö³¿ â³äïî-
â³äàëüí³ñòü íåñå àâòîð. Ïîäàí³ ìàòåð³àëè ðåäàêö³ÿ íå ïîâåðòàº.

Ïðè ïåðåäðóêó ïóáë³êàö³é ³íøèìè âèäàííÿìè ïîñèëàííÿ íà «Â³ñíèê Êîí-
ñòèòóö³éíîãî Ñóäó Óêðà¿íè» îáîâ’ÿçêîâå.

Çàïðîøóºìî äî ñï³âïðàö³!

Ìàòåð³àëè äëÿ ïóáë³êàö³¿ íàäñèëàéòå çà àäðåñîþ:
01033, ì. Êè¿â, âóë. Æèëÿíñüêà, 14, Êîíñòèòóö³éíèé Ñóä Óêðà¿íè,
ðåäàêö³éíà ðàäà «Â³ñíèêà Êîíñòèòóö³éíîãî Ñóäó Óêðà¿íè»,
òåë. 238-11-54

Íàä âèïóñêîì ïðàöþâàëè:

Êàòåðèíà Ï³ãíàñòà
Îëåíà Ïàçåíêî
Ëþáîâ Ëàâðèíåíêî
²ðèíà Òèìîùóê
Ñâÿòîñëàâ Êàðàâàºâ
Â³êòîð³ÿ Çàðåöüêà
Ìèõàéëî ×åðíåíêî

Çäàíî äî ñêëàäàííÿ 26.11.2007. Ï³äïèñàíî äî äðóêó 21.12.2007.
Ôîðìàò 70�100/16. Ïàï³ð îôñåòíèé. Äðóê îôñåòíèé.
Îáë.-âèä. àðê. 8,5. Óìîâí. äðóê. àðê. 6,3. Íàêëàä 1140 ïðèì.
Â³ääðóêîâàíî â ÇÀÒ «Â³ïîë», ÄÊ ¹ 15. 03151, Êè¿â — 151, âóë. Âîëèíñüêà, 60.
(Ñâ³äîöòâî ïðî âíåñåííÿ ñóá’ºêòà âèäàâíè÷î¿ ñïðàâè
äî Äåðæàâíîãî ðåºñòðó âèäàâö³â, âèãîò³âíèê³â ³ ðîçïîâñþäæóâà÷³â
âèäàâíè÷î¿ ïðîäóêö³¿ — ñåð³ÿ ÄÊ ¹ 752 â³ä 27.12.2001)
Çàì. ¹ .
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