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Знайомтесь - Конституційний Суд України 
 

Дорогі друзі! 
Молода українська держава робить крок за кроком аби побудувати справді 
демократичне суспільство, механізми якого назавжди б унеможливили повторення на 
нашій землі епохи тиранії і беззаконня, коли одна особа чи одна партія, виступаючи від 
імені народу, мордує власний народ і не дає можливості людині захиститись від 
жорстокої та бездушної державної машини. 
16 липня 1990 року ухваленням Верховною Радою Української РСР 12-го скликання 
“Декларації про державний суверенітет України” почалась нова ера української історії - 
побудова незалежної української держави і становлення нової системи державної 
влади. Цей документ вперше закріпив принцип поділу державної влади в Україні на 
законодавчу, виконавчу та судову. 
Як показує досвід демократичних країн, важливим елементом дотримання принципу 
поділу влади і засторогою надмірного посилення однієї з гілок влади є спеціальний 
орган конституційної юрисдикції, який наділяється правом тлумачення Конституції та 
визнання правових актів вищих органів державної влади неконституційними.  
Таким надзвичайно важливим для існування демократії в Україні органом є 
Конституційний Суд України, утворення якого стало можливим після ухвалення нової 
Конституції України в 1996 році.  
Відтепер немає монополії на істину навіть в єдиного законодавчого органу - Верховної 
Ради України, адже кожен правовий акт Верховної Ради України, Президента, Кабінету 
Міністрів, Верховної Ради Автономної Республіки Крим може бути перевіреним на 
предмет його відповідності нормам Конституції!  
Важливим тут також є той факт, що  громадяни України, іноземці чи особи без 
громадянства, які перебувають в Україні на законних підставах можуть ініціювати 
розгляд в Конституційному Суді питань про тлумачення окремих норм Конституції та 
законів. Тобто за допомогою Конституційного Суду може бути здолано раніше 



нездоланне: власне розуміння закону окремим державним відомством, яке не 
відповідає духу і букві закону, порушує конституційні права особи!  
На наше переконання Конституційний Суд України зможе відігравати ще більшу роль 
у житті нашої держави за умови, коли про його діяльність будуть знати якомога більше 
людей, коли кожен буде розуміти роль і місце суду в системі влади в Україні і 
можливості використання авторитету Конституційного Суду в захисті конституційних 
прав і свобод всіх і кожного. 
Саме з метою ознайомлення всіх бажаючих з такою важливою для України 
демократичною інституцією як Констиуційний Суд України і підготовлене це видання. 
Це не  наукове дослідження. Ми і не прагнули до цього. 
Наша мета була принципово іншою - якомога в простішій та доступнішій формі 
познайомити всіх з Конституційним Судом України. Ми хочемо, аби в Україні правив 
закон, аби кожен знав, що його права, гарантовані Конституцією, захищає вся система 
демократичного устрою України, важливою ланкою якої є Конституційний Суд.  

Анатолій Ткачук, Голова Інституту громадянського суспільства. 
 

Статус Конституційного Суду  
• Що таке Конституційний Суд і який його статус? 
• Навіщо потрібен Конституційний Суд? 
• Які нормативні акти України регулюють діяльність Конституційного Суду? 
• Які повноваження Конституційного Суду? 
• Як  визначається юрисдикція Конституційного Суду? 
• Чи може Конституційний Суд вирішувати інші питання за власною ініціативою чи 
на прохання суб`єктів права в Україні? 

Склад і структура Конституційного Суду 
• З кого складається Конституційний Суд? 
• Як формується склад Конституційного Суду? 
• Хто може бути суддею Конституційного Суду? 
• На який строк призначаються судді Конституційного Суду ? 
• За яких підстав може бути звільнено з посади суддю Конституційного Суду? 

Порядок звернення до Конституційного Суду 
• Якими можуть бути форми звернення до Конституційного Суду? 
• Які вимоги встановлює Закон до оформлення конституційного подання ? 
• Які вимоги встановлюються Законом до оформлення конституційного звернення? 
• Хто має право на конституційне подання щодо конституційності правових актів? 
• Хто має право на конституційне подання з питань дачі висновків Конституційним 
Судом? 

• Чи можуть  громадяни звертатись до Конституційного Суду? 
• Чи може бути припинено провадження у справі за конституційним зверненням чи 
поданням? 

Конституційне провадження 
• За яких підстав Конституційний Суд може відмовити  у відкритті 
конституційного провадження? 

• Який порядок відкриття провадження у справі Конституційним Судом ? 
• Як забезпечується повнота розгляду справи Конституційним Судом? 
• Чи встановлює закон строки конституційного провадження? 
• Чи стягується державне мито за  конституційне подання чи звернення? 
• Хто може бути учасниками конституційного провадження? 



• Як вирішуються мовні питання у конституційному провадженні? 
• Чи є якісь особливості конституційного провадження у різних справах в 
залежності від суб`єкта подання , звернення чи іншого питання, що розглядається 
судом? 

Акти Конституційного Суду 
• Яким чином приймаються акти Конституційного? 
• Які  акти ухвалюються Конституційним Судом? 
• Які наслідки від розгляду Конституційним Судом правових актів на предмат 
визнання їх неконституційними? 

• Які вимоги щодо змісту рішення Констиуційного Суду встановлює Закон? 
• Як виглядає зміст висновку Конституційного Суду? 
• Чи гарантується матеріальне відшкодування збитків, завданих фізичним та 
юридичним особам неконституційними актами? 

• Який  порядок виконання рішень і висновків Конституційного Суду? 
• Як врегульовуються правовідносини, що виникли внаслідок дії акта, визнаного 
неконституційним? 

• Як і де офіційно оприлюднюються та публікуються рішення та висновки 
Конституційного Суду? 

Конституційний Суд і громадянин 
• Скільки справ розглянуто Конституційним Судом? 
• Чи є випадки позитивного, на користь громадянина, розгляду справ за 
конституційним зверненням громадян до Конституційного Суду? 

• Де знаходиться Конституційний Суд і яка його адреса? 
• Як звернутися громадянину до Конституційного Суду? 
• Зразок Конституційного  звернення про тлумачення окремих норм Конституції 
України 

• Рішення Конституційного Суду України про про офіційне тлумачення Статей 58, 
94 та 160 Конституції України за зверенням громадянина Барабаша. 

 
 
 
 

Статус Конституційного Суду 
Що таке Конституційний Суд і який його статус? 
Конституційний  Суд  України  є  єдиним  органом конституційної юрисдикції в 
Україні. 
     Конституційний Суд України вирішує питання про  відповідність законів та інших 
правових актів Конституції України і дає офіційне тлумачення Конституції України та 
законів України.(ст.147 КУ1) 
Конституційний Суд України є юридичною особою, має печатку із зображенням 
Державного Герба України та своїм найменуванням.(ст.1 ЗКС2)  
Конституційний Суд України є судовим органом зі специфічними функціями та 
ознаками. Це не просто орган, що здійснює правосуддя. Це інституція, яка наділена 
повноваженнями конституційного контролю, який реалізується в судовому порядку.  
 
Навіщо потрібен Конституційний Суд? 

                                                           
1 КУ - тут і далі Конституція України 
2 ЗКС - тут і далі Закон “Про Конституційний Суд України”. 



В країнах розвиненої демократії державна влада будується за принципом її розподілу 
на законодавчу, виконавчу та судову. Законодавча влада покликана приймати закони, 
виконавча влада виконує прийняті законодавчим органом закони. Судова влада стоїть 
на сторожі дотримання законодавства та його однакового застосування.  
Все досить просто і логічно. Така побудова влади дозволяє збалансовувати кожну із її 
складових, аби не дати можливості одній із них виконавчій чи законодавчій, взяти гору 
над іншими і привести до тоталітаризму. Зрозуміло, що всі законодавчі та інші правові 
акти, що діють в тій чи іншій демократичній державі повинні відповідати Конституції 
цієї держави, як нормативному актові найвищої юридичної сили. Але як забезпечити 
однакове застосування норм Конституції і хто може бути безстороннім арбітром у 
визначені питань відповідності Конституції законів чи правових актів виконавчої 
влади? Надати це право парламенту, уряду чи президенту? Але ж парламент приймає 
закони, уряд і президент виконують закони і ухвалюють свої правові акти, які є 
обов`язковими до виконання на всій території держави!  
Значить займатись питаннями перевірки на відповідність Конституції правових актів 
законодавчої та виконавчої влади має спеціальний, незалежний, судовий орган. У 
більшості демократичних країн Європи таким органом і є Конституційний Суд. В 
Сполучених Штатах Америки повноваження визнання неконституційними 
федеральних нормативних актів, тлумачення Конституції та законів США надані 
Верховному Суду Сполучених Штатів Америки.  
В країнах соціалізму, де влада будувалась за принципом єдності влади, а не її 
розподілу, потреби у існуванні органу конституційної юрисдикції не було, адже вся 
влада належала радам, а відносини між радами  будувалась за принципом централізму! 
Рада вищого рівня мала право скасовувати рішення ради нижчого рівня. 
З проголошенням Україною незалежності, внесенням відповідних змін до Конституції 
та прийняттям Закону “Про Конституційний Суд України” в 1992 році в Україні було в 
основному підготовлено законодавчу базу для утворення Конституційного Суду. Було 
навіть обрано Голову Конституційного Суду України, але сформувати Конституційний 
Суд Верховна Рада 12-го скликання не змогла. 
Лише після прийняття в 1996 році нової Конституції формування Конституційного 
Суду стало реальним і в Україні сьогодні діє Конституційний   Суд  України головним 
завданням якого є   гарантування верховенства Конституції  України  як  Основного 
Закону держави на всій території України. (ст.2 ЗКС) 
 
Які нормативні акти України регулюють діяльність Конституційного Суду? 
Статус Конституційного Суду, основні засади його формування та діяльності 
визначаються Конституцією України(статті 147-153,159). Крім Конституції України, 
порядок організації і діяльності  Конституційного Суду України, процедура розгляду 
ним справ визначаються законом “Про Конституційний Суд”. 
Конституційний Суд України  приймає  акти,  що  регламентують організацію його 
внутрішньої роботи у відповідності з Законом “Про Конституційний Суд”.(ст.3 ЗКС) 
 
Які повноваження КС? 
Повноваження  Конституційного  Суду  України визначаються статтями 150, 151 
Конституції України та статтею 13 Закону “Про Конституційний Суд”. Відповідно до 
цих норм, Конституційний Суд  України приймає рішення та дає висновки у 
справах щодо: 



     1) конституційності(відповідності Конституції України) законів та інших правових 
актів Верховної Ради України,  актів Президента України,  актів Кабінету Міністрів 
України, правових актів Верховної Ради Автономної Республіки Крим; 
     2) відповідності  Конституції  України   чинних   міжнародних договорів  України 
або тих міжнародних договорів,  що вносяться до Верховної Ради України для надання 
згоди на їх обов'язковість; 
     3) додержання   конституційної   процедури   розслідування  і розгляду справи про 
усунення Президента України з поста в  порядку імпічменту  в  межах,  визначених  
статтями 111 та 151 Конституції України  

4)  офіційного тлумачення Конституції та законів України; 
5)  відповідності статтям 157,158 Конституції України законопроекту про внесення 

змін до Конституції та нормативних актів Президії Верховної Ради України. 
 
Як  визначається юрисдикція Конституційного Суду України? 
Конституція України прийнята 28 червня 1996 року. Але  більшість законів в Україні 
ухвалені до прийняття Конституції.Постає питання - чи може Констиуційний Суд 
розглядати правові акти, прийняті за часів дії попередньої Конституції на предмет їх 
відповідності нинішній? Аби розв`язати питання юрисдикції Конституційного Суду у 
цій ситуації, розділ 4, Закону “Про Конституційний Суд України” разом із рішенням 
уже власне Конституційного Суду № 2 -зп від 23.06.97 року встановили, що 
юрисдикція  Конституційного  Суду  України  з  питань  про відповідність  Конституції  
України (конституційність) поширюється на: 
     1) закони   України  та  інші  правові  акти  Верховної  Ради України, акти 
Президента України, акти Кабінету Міністрів України, правові  акти Верховної Ради 
Автономної Республіки Крим,  прийняті після набуття чинності Конституцією України; 
     2) закони України та  інші  правові  акти  Верховної  Ради України, нормативні акти 
Президії Верховної Ради України,  акти  Президента  України,  акти  Кабінету Міністрів  
України,  правові  акти   Верховної   Ради   Автономної Республіки  Крим,  прийняті  до  
набуття   чинності   Конституцією України; 
    3) усі чинні міжнародні договори України  або  ті  міжнародні договори, що 
вносяться до Верховної Ради України для надання згоди на їх обов'язковість. 
 
 
Чи може Конституційний Суд вирішувати питання за власною ініціативою чи на 
прохання суб`єктів права в Україні? 
Конституція та ЗКС не передбачає випадків, за якими Конституційний Суд за власною 
ініціативою може порушити справу з питань, віднесенних до його компетенції.  
Конституційний Суд не вирішує питання щодо законності актів  органів  державної  
влади,  органів влади    Автономної   Республіки   Крим   та   органів   місцевого 
самоврядування,  а також інші питання,  віднесені  до  компетенції судів загальної 
юрисдикції. (ст. 14 ЗКС) Простіше кажучи Конституційному Суду не підвідомчі 
питання, які можуть бути розв`язані в загальних судах чи в адміністративному порядку, 
він не є “судом у останній інстанції” у якому можна оскаржити рішення Верховного 
Суду України.  
Конституційний Суд розглядає лише ті питання і лише за зверненням тих суб`єктів, які 
прямо визначені Конституцією України та Законом “Про Конституційний Суд”.  

Склад і структура Конституційного Суду 
  
З кого складається Конституційний Суд? 



Як формується склад Конституційний Суд? 
Конституційний  Суд  України  складається з вісімнадцяти суддів Конституційного 
Суду України. 
     Президент України, Верховна  Рада  України  та  з'їзд  суддів України призначають 
по шість суддів Конституційного Суду України.(ст.141 КУ) 
Станом на “20”жовтня  1998 року  суддями Конституційного Суду є : 
1. Тимченко Іван Артемович - Голова Конституційного Суду України 
2. Вознюк Володимир Денисович 
3. Євграфов Павло Борисович 
4. Козюбра Микола Іванович 
5. Корнієнко Микола Іванович 
6. Костицький Михайло Всильович 
7. Малинникова Людмила Федорівна 
8. Мартиненко Петро Федорович 
9. Мироненко Олександр Миколайович 
10.Німченко Василь Іванович - Заступник Голови 
11.Розенко Віталій Іванович - Заступник Голови 
12.Савенко Микола Дмитрович 
13.Селівон Микола Федосович 
14.Скоморох Віктор Єгорович 
15.Тихий Володимир Павлович 
16.Чубар Людмила Пантеліївна 
17.Шаповал Володимир Миколайович 
18.Яценко Станіслав Сергійович 
 
 
Хто може бути суддею Конституційного Суду ? 
Суддею Конституційного  Суду  України  може  бути  громадянин України, який на 
день призначення досяг  сорока  років,  має  вищу юридичну освіту і стаж роботи за 
фахом не менш  як  десять  років, проживає в Україні протягом останніх  двадцяти  
років  та  володіє державною мовою. (ст.148 КУ) 
 
На який строк  призначаються судді Конституційного Суду ? 
Суддя Конституційного Суду України призначається  на  дев'ять років без права бути 
призначеним на повторний строк. 
     Голова  Конституційного   Суду    України    обирається    на спеціальному 
пленарному засіданні Конституційного Суду України  зі складу  суддів  
Конституційного  Суду  України  шляхом    таємного голосування лише на один 
трирічний строк. (ст 148 КУ) 
 
За яких підстав може бути звільнено з посади суддю Конституційного Суду? 
Суддя  Конституційного Суду України звільняється з посади у разі: 
     1) закінчення строку призначення; 
     2) досягнення суддею шістдесятип'ятирічного віку; 
     3) неможливості   виконувати   свої  повноваження  за  станом здоров'я; 
     4) порушення   суддею  вимог,  передбачених  частиною  другою статті 127 
Конституції України та частиною другою статті 16 Закону “Про Конституційний Суд 
України”, які встановлюють заборону для суддів належати до політичних партій, 



профспілок, мати представницький мандат, займатись політичною діяльністю чи іншою 
оплачуваною роботою, крім наукової, викладацької чи творчої; 
     5) порушення суддею присяги; 
     6) набрання законної сили обвинувальним вироком  щодо  нього; 
     7)  припинення  його громадянства; 
     8) визнання його безвісно відсутнім або оголошення  померлим; 

9)  подання  суддею  заяви  про відставку або про звільнення з посади за власним 
бажанням. 

(ст. 126 КУ, ст.23 ЗКС) 
Порядок звернення до Конституційного Суду 

Якими можуть бути форми звернення до Конституційного Суду? 
Закон визначає відповідні форми звернення до Конституційного Суду в залежності від 
характеру справи, по якій визначені законом суб`єкти звертаються до Конституційного 
Суду. 
Формами звернення   до   Конституційного   Суду   України   є конституційне подання 
та конституційне звернення.(ст.38 ЗКС) 
Конституційне подання    -    це   письмове   клопотання   до Конституційного Суду 
України про  визнання  правового  акта  (його окремих     положень)     
неконституційним,     про     визначення 
конституційності  міжнародного  договору  або   про   необхідність офіційного  
тлумачення  Конституції  України  та  законів України. 
Конституційним поданням є також звернення Верховної  Ради  України про   дачу   
висновку  щодо  додержання  конституційної  процедури розслідування і розгляду 
справи про усунення Президента України  з поста в порядку імпічменту. (ст.39 ЗКС) 
 
Конституційне звернення   -   це   письмове   клопотання   до Конституційного   Суду   
України   про   необхідність   офіційного тлумачення  Конституції  України  та  законів  
України   з   метою 
забезпечення  реалізації  чи захисту конституційних прав та свобод людини і 
громадянина, а також прав юридичної особи. (ст.42 ЗКС) 
 
Які вимоги встановлює Закон до оформлення конституційного подання ? 
У конституційному поданні зазначаються: 
     1) повне    найменування   органу,   посадової   особи,   які направляють  
конституційне  подання  згідно  з   правом,   наданим Конституцією України та  
Законом “Про Конституційний Суд України”; 
     2) відомості про представника за законом  або  уповноваженого за дорученням; 
     3) повне  найменування,  номер,   дата   прийняття,   джерело опублікування (у разі 
публікації) правового акта, конституційність якого  (окремих  його  положень)  
оспорюється  чи  який   потребує офіційного тлумачення; 
     4) правове обгрунтування  тверджень  щодо  неконституційності правового   акта   
(його  окремих  положень)  або  необхідності  в офіційному тлумаченні; 
     5) дані   щодо   інших   документів   і  матеріалів,  на  які посилаються суб'єкти права 
на  конституційне  подання  (копії  цих документів і матеріалів додаються); 
     6) перелік документів і матеріалів, що додаються. 
     Конституційне подання,  документи  та інші матеріали до нього подаються у трьох 
примірниках. (ст.39 ЗКС) 
 
Які вимоги встановлюються Законом до оформлення конституційного звернення? 



У конституційному зверненні зазначаються: 
     1) прізвище,  ім'я, по батькові громадянина України, іноземця чи  особи без 
громадянства,  адреса,  за якою особа проживає,  або повна назва та місцезнаходження 
юридичної особи; 
     2) відомості   про   представника   особи   за   законом  або уповноваженого за 
дорученням; 
     3) статті  (окремі  положення) Конституції України або Закону України,  тлумачення  
яких  має  бути  дано  Конституційним  Судом України; 
     4) обгрунтування   необхідності   в   офіційному   тлумаченні положень Конституції 
України або законів України; 
     5)  дані  щодо  інших   документів  і  матеріалів,   на   які посилаються суб'єкти права 
на конституційне звернення  (копії  цих документів і матеріалів додаються); 
     6) перелік документів і матеріалів, що додаються. 
     Конституційне  звернення,  документи  та  інші  матеріали  до нього подаються у 
трьох примірниках. (ст.42 ЗКС) 
 
Хто має право на конституційне подання щодо конституційності правових актів? 
Суб'єктами права  на конституційне подання з питань прийняття рішень  
Конституційним  Судом  України  у  справах щодо конституційності законів та інших 
правових актів Верховної Ради України,  актів Президента України,  актів Кабінету 
Міністрів України, правових актів Верховної Ради Автономної Республіки Крим,  є 
Президент України, не менш як сорок  п'ять  народних  депутатів  України  (підпис  
депутата   не відкликається),  Верховний  Суд  України,  Уповноважений Верховної 
Ради України з прав людини,  Верховна Рада  Автономної  Республіки Крим. 
 
Хто має право на конституційне подання з питань дачі висновків Конституційним 
Судом? 
Суб'єкти права  на  конституційне  подання  з  питань  дачі висновків  Конституційним  
Судом України визначаються статтею 41 Закону “Про Конституційний Суд України” . 
Правом на конституційне подання з питань дачі висновків, наділені: 
• щодо відповідності  Конституції  України   чинних   міжнародних договорів  України 

або тих міжнародних договорів,  що вносяться до Верховної Ради України для 
надання згоди на їх обов'язковість - Президент України, Кабінет Міністрів України; 

• щодо додержання   конституційної   процедури   розслідування  і розгляду справи 
про усунення Президента України з поста в  порядку імпічменту  в  межах,  
визначених  статтями 111 та 151 Конституції України - Верховна Рада України; 

• щодо офіційного тлумачення Конституції та законів України -  Президент  України,  
не менш як сорок п'ять народних депутатів України  (підпис  депутата  не  
відкликається), Уповноважений Верховної Ради України з прав людини,  Верховний 
Суд України,  Кабінет Міністрів України,  інші органи державної влади, Верховна   
Рада   Автономної  Республіки  Крим,  органи  місцевого самоврядування. 

 
Чи можуть  громадяни звертатись до Конституційного Суду України? 
Так, можуть. Відповідно до статті 43 Закону “Про Конституційний Суду України” 
громадяни України, іноземці, особи без громадянства та юридичні особи мають право 
на конституційне звернення з питань дачі висновків Конституційним Судом України 
щодо офіційного тлумачення Конституції та законів України. 
 



Чи може бути припинено провадження у справі за конституційним зверненням чи 
поданням? 
Конституційне подання або конституційне звернення  може  бути відкликане  за  
письмовою  заявою суб'єкта,  який його направив до Конституційного Суду України,  в 
будь-який час до дня розгляду  на пленарному засіданні Конституційного Суду 
України. 
     Процесуальна ухвала про припинення провадження  у  справі  за конституційним    
поданням,    конституційним    зверненням,    що відкликається,  приймається  на  
засіданні  Конституційного   Суду України. (ст. 44 ЗКС) 
 

Конституційне провадження 
За яких підстав Конституційний Суд може відмовити  у відкритті конституційного 
провадження? 
Підставами для відмови у відкритті  провадження  у  справі  в Конституційному Суді 
України є: 
     1) відсутність  встановленого   Конституцією   України,   цим Законом права на 
конституційне подання, конституційне звернення; 
     2) невідповідність конституційного  подання,  конституційного звернення вимогам, 
передбаченим Конституцією України, цим Законом; 
     3) непідвідомчість  Конституційному  Суду   України   питань, порушених у 
конституційному поданні, конституційному зверненні. 
 
Який порядок відкриття провадження у справі Конституційним Судом України? 
У складі Конституційного  Суду  України  утворюються  колегії суддів для розгляду 
питань щодо відкриття провадження у справах за конституційними поданнями та 
колегії суддів  для  розгляду  питань щодо   відкриття   провадження   у   справах   за  
конституційними зверненнями.(ст.47 ЗСУ) 
Відкриття провадження у справі у Конституційному Суді України за    конституційним   
поданням   чи   конституційним   зверненням ухвалюється відповідною Колегією  
суддів  Конституційного  Суду  України  або Конституційним Судом України на його 
засіданні.(ст.46 ЗСУ) 
 
Як забезпечується повнота розгляду справи Конституційним Судом України? 
Для забезпечення всебічного та повного розгляду справи, колегія суддів   
Конституційного   Суду   України   під   час підготовки  справи,   Конституційний   Суд   
України   в   процесі 
провадження  у  справі  мають право: 
• витребувати від Верховної РадиУкраїни,    Президента    України,    Прем'єр-

міністра    України, Генерального прокурора України,  суддів,  органів державної 
влади, органів  влади  Автономної  Республіки  Крим,  органів   місцевого 
самоврядування,  посадових осіб, підприємств, установ, організацій усіх форм 
власності, політичних партій та інших об'єднань громадян і   окремих   громадян  
необхідні  документи,  матеріали  та  інші відомості, що стосуються справи; 

• призначати експертизу в справі  і  вирішувати  питання   щодо   залучення   до   
участі   в конституційному провадженні експертів; 

• викликати  посадових   осіб, експертів,  свідків,  представників за законом та 
уповноважених за дорученням,  громадян, участь яких повинна забезпечити 
об'єктивний і повний розгляд справи. (ст.54, ЗКС) 

 



Чи встановлює закон строки конституційного провадження? 
Строк провадження у справах за конституційними  поданнями  не повинен 
перевищувати трьох місяців. 
     У разі провадження за конституційним  поданням,  яке  визнано Конституційним  
Судом України невідкладним,  строк розгляду такого подання не повинен 
перевищувати одного місяця. 
     Строк провадження у справах за конституційними зверненнями не повинен 
перевищувати шести місяців. 
     Строки конституційного  провадження починають обчислюватися з дня прийняття 
процесуальної ухвали про  відкриття  конституційного провадження у справі. (ст.57 
ЗКС) 
 
Чи стягується державне мито за  конституційне  подання чи звернення? 
Конституційне подання     або     конституційне     звернення надсилається   до   
Конституційного  Суду  України  без  стягнення державного мита. (ст.60 ЗКС) 
 
Хто може бути учасниками конституційного провадження? 
Учасниками конституційного провадження є  суб'єкти  права  на конституційне    
подання    і    конституційне   звернення,   їхні представники,  а також залучені 
Конституційним  Судом  України  до участі  у  розгляді  справи  органи  та  посадові  
особи,  свідки, експерти та перекладачі. (ст. 55) 
 
Як вирішуються мовні питання у конституційному провадженні? 
У Конституційному Суді України провадження ведеться, рішення, ухвали 
приймаються,  висновки даються та оприлюднюються  державною мовою. 
Учасники конституційного  провадження,   які   не   володіють державною мовою,  
мають право користуватися послугами перекладача. 
Про  свої  наміри  користуватися  послугами  перекладача  учасники конституційного  
провадження мають своєчасно повідомити Конституційний Суд України. (ст.56 ЗКС) 
 
Чи є  особливості конституційного провадження у справах в залежності від суб`єкта 
подання, звернення чи іншого питання, що розглядається судом? 
Закон визначає особливості провадження у таких справах: 
• щодо конституційності  правових  актів,  що  викликають спір стосовно повноважень  

конституційних  органів державної влади України,  органів влади Автономної 
Республіки Крим та органів місцевого самоврядування; 

• щодо конституційності  актів   про  призначення  виборів, всеукраїнського 
референдуму чи місцевого референдуму в Автономній Республіці Крим; 

• щодо відповідності  положень  чинних  правових актів конституційним  принципам  
і   нормам   стосовно прав та свобод людини і громадянина; 

• щодо конституційності    правових    актів,      якими суперечливо   регулюється   
порядок    реалізації  конституційних прав та свобод людини і громадянина; 

Особливості конституційного провадження у цих справах визначаються Законом “Про 
Конституційний Суд”. 
 

Акти Конституційного Суду 
Яким чином приймаються акти Конституційного Суду? 
Рішення Конституційного Суду по справах про визнання неконституційними правових 
актів чи висновки стосовно справ з питань визначених Конституцією та статтею 13 



Закону “Про Конституційной Суд України” приймаються на його пленарних 
засіданнях. 
Пленарне засідання    Конституційного    Суду    України    є повноважним,  якщо  на  
ньому  присутні не менше дванадцяти суддів Конституційного Суду України. 
     Рішення та висновки Конституційного  Суду  України є прийнятими на   пленарному   
засіданні,   якщо   за   них проголосувало не менше десяти суддів Конституційного 
Суду України. (ст.51 ЗКС) 
Рішення приймаються,  висновки  даються  Конституційним Судом України   
поіменним   голосуванням   шляхом   опитування    суддів Конституційного Суду 
України. 
     Пропозиції суддів Конституційного  Суду  України  до  проекту рішення чи 
висновку голосуються у порядку надходження. 
     Судді Конституційного   Суду   України   не    мають    права утримуватися від 
голосування. 
     Рішення і висновки Конституційного Суду  України  мотивуються письмово,   
підписуються   окремо   суддями  Конституційного  Суду України,  які голосували за їх 
прийняття і які голосували проти їх прийняття,  та оприлюднюються.  Вони є 
остаточними і не підлягають оскарженню. 
     Підписання суддею   Конституційного   Суду  України  рішення, висновку 
Конституційного Суду України є обов'язковим. (ст. 63 ЗКС) 
 
Які акти ухвалюються Конституційним Судом? 
Відповідно до законодавства Конституційний Суд України приймає рішення та дає 
висновки.  
Рішення приймаються за  результатами  розгляду  справ щодо  конституційності  
законів  та інших правових актів Верховної Ради України,  актів Президента України,  
актів Кабінету Міністрів України,  правових актів Верховної Ради Автономної 
Республіки Крим. (ст.61 ЗКС) 
Висновки Конституційного Суду ухвалюються за результатами розгляду справ з 
питань: 
• офіційного тлумачення Конституції України та законів України; 
• про відповідність   Конституції  України  чинних  міжнародних договорів України 

або тих міжнародних договорів,  що вносяться  до Верховної Ради України для 
надання згоди на їх обов'язковість; 

• щодо додержання  конституційної  процедури  розслідування   і розгляду  справи 
про усунення Президента України з поста в порядку імпічменту. (ст.62 ЗКС) 

Ухвалами Конституційного Суду можуть бути оформленні: відмова у відкритті 
конституційного провадження або припинення констиуційного провадження по 
конкретних справах. 
 
 
Які наслідки від розгляду Конституційним Судом правових актів на предмат визнання 
їх неконституційними? 
Закони  та  інші  правові  акти  за    рішенням Конституційного Суду України 
визнаються неконституційними повністю чи в  окремій  частині,  якщо  вони  не  
відповідають  Конституції України або якщо була порушена  встановлена  
Конституцією  України процедура їх розгляду, ухвалення або набрання ними 
чинності.(ст.152 КУ) 



У разі  якщо  в  процесі  розгляду  справи  за конституційним поданням чи  
конституційним  зверненням  виявлено  невідповідність Конституції  України  інших  
правових актів (їх окремих положень), крім тих, щодо яких відкрито провадження у 
справі, і які впливають на прийняття рішення чи дачу висновку у справі, 
Конституційний Суд України  визнає  такі   правові   акти   (їх   окремі   положення) 
неконституційними. (ст.61 ЗКС) 
 Закони, інші правові акти або їх окремі положення, що визнані неконституційними,  
втрачають    чинність    з    дня    ухвалення Конституційним Судом України рішення 
про їх неконституційність. (Ст.152 КУ) 
 
Які вимоги щодо змісту рішення Констиуційного Суду встановлює Закон? 
Відповідно до статті 65 Закону “Про Конституційний Суду України” рішення 
Конституційного Суду України повинно містити: 
     1) найменування рішення,  дату і місце прийняття, його номер; 
     2) персональний  склад  суддів  Конституційного Суду України, які брали участь у 
розгляді справи; 
     3) перелік учасників судового засідання; 
     4) зміст конституційного подання; 
     5) повну  назву,  дату прийняття,  порядковий номер,  за яким органом,  посадовою 
особою прийнято правовий акт, конституційність якого розглядається; 
     6) положення    Конституції    України,    якими    керувався Конституційний Суд 
України при прийнятті рішення; 
     7) мотивувальну частину рішення; 
     8) резолютивну частину рішення; 

9)  обов'язкове зазначення того,  що  рішення  Конституційного Суду України є 
остаточним і оскарженню не підлягає. (ст.65 ЗКС) 

 
Як виглядає зміст висновку Конституційного Суду України? 
Висновок Конституційного Суду України містить: 
     1) найменування висновку,  дату і місце дачі  висновку,  його номер; 
     2) персональний склад суддів  Конституційного  Суду  України, які брали участь у 
розгляді справи; 
     3) перелік учасників судового засідання; 
     4) зміст конституційного подання, конституційного звернення; 
     5) положення    Конституції    України,    якими    керувався Конституційний Суд 
України при дачі висновку; 
     6) мотивувальну частину висновку; 
     7) резолютивну частину висновку; 
     8) обов'язкове зазначення того,  що висновок  Конституційного Суду України є 
остаточним і оскарженню не підлягає. (ст.66 ЗКС) 
 
Чи гарантується матеріальне відшкодування збитків, завданих фізичним та 
юридичним особам неконституційними актами? 
Так, Конституція України гарантує, що “Матеріальна чи моральна шкода, завдана 
фізичним або юридичним особам  актами  і    діями,    що    визнані    
неконституційними, відшкодовується державою у встановленому законом порядку.” 
(Ст. 152 КУ) 
 
Як виглядає порядок виконання рішень і висновків Конституційного Суду? 



Стаття 70 Закону “Про Конституційний Суд України” передбачає що для виконання 
рішень і висновків Конституційного Суду України, копії рішень   і   висновків   
надсилаються  наступного  робочого   дня   після   їх   офіційного оприлюднення   
суб'єкту   права   на   конституційне   подання  чи конституційне звернення,  з 
ініціативи якого розглядалася  справа, до  Міністерства  юстиції  України,  а  також до 
органу влади,  що прийняв   правовий   акт,   який   був   предметом   розгляду    в 
Конституційному Суді України. 
У разі необхідності Конституційний Суд України може визначити у своєму рішенні,  
висновку порядок і строки їх виконання, а також покласти на відповідні державні 
органи обов'язки щодо забезпечення виконання рішення, додержання висновку. 
     Конституційний Суд України має право  зажадати  від  органів, зазначених   у   
статті 70 ЗКС,  письмового  підтвердження  виконання рішення, додержання висновку 
Конституційного Суду України. 
     Невиконання рішень  та недодержання висновків Конституційного Суду України 
тягнуть за собою відповідальність згідно з законом. 
Оскільки Констиуційний Суд України тільки нещодавно розпочав свою діяльність то 
реальної практики, пов`язаної з невиконанням рішень Конституційного Суду в Україні  
не має.  
 
Як врегульовуються правовідносини, що виникли внаслідок дії акта, визнаного 
неконституційним? 
Якщо правовий акт, чи його окремі статті були визнані неконституційними, то акт в 
цілому чи окремі норми втрачають чинність. Але часто в процесі дії акта уже склалися 
певні правовідносини. Ці правовідносини мають бути врегульованими органом, до 
компетенції якого належало прийняття даного акта. Крім цього Конституційний Суд 
України може вказати  на  преюдиціальність свого  рішення  при розгляді судами 
загальної юрисдикції позовів у зв'язку   з   правовідносинами,   що   виникли    
внаслідок    дії неконституційного акта. (ст.74 ЗКС) 
 
Як і де офіційно оприлюднюються та публікуються акти конституційного Суду 
України? 
Рішення і висновки Конституційного Суду України  підписуються не пізніше семи днів 
після прийняття рішення, дачі висновку. 
     Рішення і  висновки  Конституційного  Суду  України  офіційно оприлюднюються 
наступного робочого дня після їх підписання. 
     Рішення і  висновки  Конституційного  Суду  України  разом  з окремою  думкою 
суддів Конституційного Суду України публікуються у "Віснику  Конституційного  
Суду  України"  та  в  інших  офіційних виданнях України.(ст.67 ЗКС) 
У "Віснику  Конституційного  Суду  України" крім рішеннь, ухвал, інших актів 
Конституційного Суду публікуються  також матеріали, що стосуються теорії і практики 
конституційного судочинства та міжнародних зв`язків Конституційного Суду.  
“Вісник Конституційного Суду України” є загальнодержавним періодичним виданням, 
який виходить 6 разів на рік. Передплатний індекс цього видання 40842, адреса для 
листування: Київ -1, а/с 546, телефон редакції 293-11-90. 
 

Конституційний Суд і громадянин 
 
Як багато справ розглянуто Конституційним Судом України? 



З початку розгляду Конституційним Судом справ з 1.01.1997 станом на 1.08.1998 року 
до Конституційного Суду України поступило 128 конституційних подань з них 28 від 
Президента України, 56 від народних депутатів, 27 від органів державної влади, 2 від 
Верховного Суду, 11 від органів місцевого самоврядування, 2 від Верховної Ради АРК. 
За цей же період надійшло 116 конституційних звернень з яких 78 - це звернення від 
фізичних осіб.  
За 38 справами ухвалами Колегій суддів та Конституційного Суду відкрито 
конституційне провадження, які об`єднують 53 конституційних подання та звернення. 
Уже розглянуто прийнято 22 рішення Конституційного Суду. 
Багато це чи мало? Оцінювати роль Конституційного Суду по кількості розглянутих 
справ просто некоректно. Адже кожне рішення суду, то відкриття нового пласту 
українського права, встановлення нових правовідносин. 
Деякі рішення Конституційного Суду є настільки фундаментальними, що усвідомлення 
їх наслідків прийде лише через досить тривалий час. 
 
Чи є випадки позитивного розгляду справ за конституційним зверненням приватних 
осіб до Конституційного Суду України? 
Так є. Українські громадяни все частіше звертаються до Конституційного суду України 
з приводу офіційного тлумачення окремих статей Конституції та законів України. 
Цікавим прикладом тут може бути розгляд конституційного звернення про офіційне 
тлумачення частини 2 статті 55 Конституції України: “ Кожному гарантується право на 
оскарження в суді рішень, дій чи бездіяльності органів державної влади, органів 
місцевого самоврядування, посадових та службових осіб.” та статті 248-2 Цивільно-
процесуального кодексу України: “До рішень, дій або бездіяльності суб`єктів 
оскарження належать колегіальні і одноособові рішення, дії або бездіяльність, у зв`язку 
з якими громадянин вважає: порушено або порушуються його прав чи свободи...”. 
Справа виникла по причині, що громадянка(військовослужбовець) не могла в судовому 
порядку оскаржити рішення начальника військового гарнізону щодо розподілу житла, 
оскільки відповідно до п.2 постанови Пленуму Верховного Суду №13 від 25.12.92 
стверджується про непідвідомчість судам житлових спорів з питань обліку громадян та 
надання житла. 
Своїм рішенням №6-зп від 25.11.97 року Конституційний Суд констатував 
фундаментальний принцип українського законодавства: 
“ Частину другу статті 55 Конституції України необхідно розуміти так, що кожен, 
тобто громадянин України, іноземець, особа без громадянства, має гарантоване 
державою право оскаржити в суді загальної юрисдикції рішення, дії чи бехдіяльність 
будь-якого органу державної влади, органу місцевого самоврядування, посадових і 
службових осіб, якщо громадянин України, іноземець, особа без громадянства 
вважають, що їх рішення, дія чи бездіяльність порушують або ущемлюють права і 
свободи громадянина України, іноземця, особи без громадянства чи першкоджають їх 
здійсненню, а тому потребують правового захисту в суді. 
Такі скарги підлягають безпосередньому розгляду в судах незалежно від того, що 
прийнятим раніше законом міг бути встановлений інший порядок їх 
розгляду(оскарження до органу, посадової особи вищого рівня по відношенню то того 
органу і посадової особи, що прийняли рішення, вчинили дії або допустили 
бездіяльність). 
Подання скарги до органу, посадової особи вищого рівня не першкоджає оскарженню 
цих рішень до суду.” 



Громадянка Дзюба не тільки одержала право таки звернутися до суду на свого 
начальника гарнізону, її звернення до Конституційного Суду а особливо рішення по цій 
справі,  стало фактором надання такого права тисячам інших людей. В цьому заслуга 
самої громадянки і звісно суддів Конституційного Суду.  
 
 
Де знаходиться Конституційний Суд  і яка його адреса? 
Конституційний Суд України розташований у місті Києві за адресою: 252220 м. Київ, 
вул. Банкова, 5- 7 
 
Як звернутися  громадянину до Конституційного? 
Якщо Ви вирішили звернутися до Конституційного Суду, вам варто все-таки 
перечитати не тільки цей параграф, але і попередні параграфи цього видання. Без 
розуміння місця, ролі і повноважень Конституційного Суду України в структурі влади 
в України досить важко зорієнтуватись чи Ваша справа буде прийнята до провадження. 
Адже що говорить статистика. З 1.01.1997 по 1.08.1998 до Конституційного Суду 
надійшло 5043 листи громадян з яких лише 78 виявились конституційними 
зверненнями, які можуть бути прийняті до розгляду! 
Ось тут варто для себе уяснити, що Конституційний Суд не є вищим органом розгляду 
скарг в Україні. Такі листи-скарги судом не розглядаються і рішення по ним прийняте 
бути не може.  
Громадяни можуть звернутися до Конституційного Суду лише в одному випадку: коли 
на їх думку є неправомірне використання окремих норм Конституції чи закону, яким 
порушуються конституційні права чи свободи людини з боку органів державної влади, 
місцевого самоврядування із-за помилкового розуміння цих норм.  
Вимоги до оформлення конституційного звернення викладені вище. Тут додається як 
зразок конституційне зверення громадянина, по якому уже прийнято позитивне 
рішення Конституцційного Суду. 
 
Зразок Конституційного  звернення про тлумачення окремих норм Конституції 
України 

 Конституційний Суд України 
 
 Громадянина України 
БАРАБАША  Олександра Леонідовича 
адреса________________________ 
Представника за законом або 
уповноваженого за дорученням - немає (не 
визначено). 

 
К О Н С Т И Т У Ц І Й Н Е   З В Е Р Н Е Н Н Я 
про офіційне тлумачення Статтей 58, 94 та 160 Конституції України 

 На підставі п.2 Статті 150 Конституції України (“Голос України“, № 128 від 13 
липня 1996р.) та у відповідності до п.4 Статті 13 та Статтей 42, 43 Закону України “Про 
Конституційний Суд України” (“Голос України”, № 199 від 22 жовтня 1996р.)  п р о ш 
у  Конституційний Суд України  д а т и  офіційне тлумачення положень Статті 58, 
Статті 94 та Статті 160 Конституції України (“Голос України“, № 128 від 13 липня 
1996р.) щодо моменту набрання чинності новою Конституцією України. А саме : 



 Стаття 58. Закони та інші нормативно-правові акти не мають зворотньої дії в 
часі, крім випадків, коли вони пом’якшують або скасовують відповідальність особи. ( 
... ). 
 Стаття 94. ( ... ). Закон набирає чинності через десять днів з дня його 
опублікування, якщо інше не передбачене самим законом, але не раніше дня його 
опублікування. 
 Стаття 160. Конституція України набуває чинності з дня її прийняття. 

 Предмет необхідного тлумачення : 
 1) З якого саме дня набрала чинності нова Конституція України - з 28 
червня 1996р., з дня прийняття, відповідно до Статті 160 Конституції, чи - з 13 липня 
1996р., дня першого офіційного опублікування тексту Конституції України, відповідно 
до Статті 94 Конституції. 
 2) Чи поширюється чинність норм нової Конституції України на 
правовідносини, що виникли від 28 червня 1996р., дня прийняття Конституції України, 
до 13 липня 1996р., дня першого опублікування Конституції. 
 3) Чи повинні були судові рішення, ухвали, постанови, винесені після 28 
червня 1996р. і до 13 липня 1996р., враховувати норми нової Конституції України. Чи 
правомірні були ці рішення, ухвали, постанови, якщо вони грунтувалися на нормах 
законів, що суперечать нормам нової Конституції.  
 4) Чи є підставою для перегляду в касаційному порядку, в порядку нагляду, 
тощо, судового рішення, ухвали, постанови, винесеного після 28 червня 1996р. (в т.ч. - 
до 13 липня 1996р.), суперечність в них з нормами нової Конституції України. 

 Обгрунтування необхідності в офіційному тлумаченні. 
 Офіційне тлумачення положень Статті 58, Статті 94 та Статті 160 Конституції 
України є необхідним у зв’язку з наявністю неоднозначного і неправомірного, на мій 
погляд, їх застосування Верховним Судом України.  Причому розбіжність позицій 
керівників Верховного Суду у застосуванні і тлумаченні цих положень у конкретних 
політико-правових діях і судових справах є надто принциповою. 
 В одному випадку Голова Верховного Суду України вже 4 липня 1996р. вносить 
на розгляд Верховної Ради України пропозиції про призначення суддів Верховного 
Суду (додаток 1). При цьому у своєму виступі з трибуни Верховної Ради Голова 
Верховного Суду назвав Конституцію “діючою”, а фізичну відсутність остаточного 
тексту Конституції не визнав перешкодою для її застосування, пославшись на 
достатність робочого тексту з позначками. 
 В іншому - ще через 4 дні, 8 липня 1996р. Верховний Суд відмовляє в прийомі 
скарги (додаток 2), що явно суперечить нормам Статті 8 та Статті 55 Конституції, а 
також - позиції щодо застосування нової Конституції, проголошеній Головою 
Верховного Суду з трибуни Верховної Ради 4 липня. 
 Причому, керівниками Верховного Суду було дано три принципово різні 
тлумачення такої відмови (додатки 3 - 8) і, відповідно - порядку набрання чинності 
новою Конституцією : 

- Заступник Голови Верховного Суду П.І.Шевчук визнав, що 8 липня 
1996р взагалі не діяла жодна Конституція (додаток 4); 
- Голова Верховного Суду В.Ф.Бойко визнав - всупереч своїй позиції, 
заявленій з трибуни Верховної Ради 4 липня 1996р., - що Конституція набрала 
чинності відповідно до її Статті 94 лише з 13 липня 1996р., після першого її 
опублікування (додаток 6); 



- виконуючий обов’язки Голови Верховного Суду В.С.Стефанюк послався 
у цій справі на Статтю 58 Конституції (додаток 8). 

 Такий різнобій позицій керівників вищої судової інстанції є, на мій погляд, 
неприпустимим сам по собі, зважаючи на правову і політичну вагомість цієї проблеми. 
Крім того, застосування Верховним Судом Статті 58 та Статті 94 Конституції України 
як підстави для відмови у перегляді в порядку нагляду ухвали Верховного Суду, 
винесеної 8 липня 1996р. (додаток 2), тобто - п і с л я  набрання чинності Конституцією 
України відповідно до її Статті 160, і для відмови в скасуванні цієї ухвали як такої, що 
винесена без урахування норм нової Конституції України, - п р и з в е л о  до 
порушення моїх конституційних прав і свобод. А саме:  
•  прав, гарантованих частиною 2 Статті 55 Конституції України (“Кожному 

гарантується  право на  о с к а р ж е н н я  в  с у д і  рішень, дій чи бездіяльності 
органів державної влади, органів місцевого самоврядування, посадових і службових 
осіб.”). 

•  прав, гарантованих Статтею 8 Конституції України (“Норми Конституції є 
нормами прямої дії.  З в е р н е н я  до  с у д у  для захисту конституційних прав і 
свобод людини безпосередньо на підставі Конституції України гарантується.”). 

 Перелік документів та матеріалів, що додаються : 
1.  Ксерокопія сторінок 1, 3, 17, 20, 21 стенографічного “Бюлетеню” №112 (частини 

1) пленарних засідань 5-ої сесії Верховної Ради України від 4 липня 1996р. - 1 арк. 
2.  Ухвала Верховного Суду України від 8 липня 1996р. - 1 арк. 
3.  Скарга О.Барабаша від 18 серпня 1996р. в порядку нагляду на ухвалу 

Верховного Суду України - 1арк. 
4.  Лист Верховного Суду України від 26.09.96 № 6-8-Iінст.96 - 1 арк. 
5.  Повторна скарга О.Барабаша від 20 жовтня 1996р. в порядку нагляду на ухвалу 

Верховного Суду України - 1арк. 
6.  Лист Верховного Суду України від 12.11.96 № 6-8-Iінст.96 - 1 арк. 
7.  Копія депутатського звернення народних депутатів України В.Ткаченка, 

М.Горбатюка, М.Карнауха до Голови Верховного Суду України - 1 арк. 
8.  Лист Верховного Суду України від 20.12.96 № 6-8-Iінст.96 - 1 арк. 
 
 ( підпис )        О.Л. БАРАБАШ 
 14 січня 1997 року. 
 
Рішення Конституційного Суду України про про офіційне тлумачення Статтей 58, 94 
та 160 Конституції України за зверенням громадянина Барабаша. 

 РІШЕННЯ 
КОНСТИТУЦІЙНОГО СУДУ УКРАЇНИ 

 
у справі за конституційним зверненням           
Барабаша Олександра Леонідовича 

щодо офіційного тлумачення частини п'ятої статті 94 та статті 160 Конституції України 
(справа про набуття чинності Конституцією України) 

 
м. Київ                                      3 жовтня 1997 року 
 
Конституційний Суд України у складі суддів Конституційного Суду України: 
 



Тимченка Івана Артемовича — головуючий, 
Вознюка Володимира Денисовича, 
Євграфова Павла Борисовича, 
Козюбри Миколи Івановича, 
Костицького Михайла Васильовича, 
Малинникової Людмили Федорівни, 
Мартиненка Петра Федоровича, 
Мироненка Олександра Миколайовича, 
Німченка Василя Івановича, 
Селівона Миколи Федосовича, 
Скоморохи Віктора Єгоровича, 
Тихого Володимира Павловича, 
Чубар Людмили Пантеліївни, 
Шаповала Володимира Миколайовича, 
Яценка Станіслава Сергійовича, 
 
керуючись статтею 150 Конституції України, пунктом 4 статті 13 Закону України "Про 
Конституційний Суд України", розглянув на пленарному засіданні у письмовому 
слуханні справу про офіційне тлумачення частини п'ятої статті 94 та статті 160 
Конституції України. 
Приводом для розгляду справи, згідно зі статтею 42 Закону України "Про 
Конституційний Суд України", стало конституційне звернення Барабаша Олександра 
Леонідовича. 
Підставою для розгляду справи згідно зі статтею 94 Закону України “Про 
Конституційний Суд України”, стала наявність неоднозначного застосування положень 
Конституції України Верхлвним Судом України, що на думку суб`єкта права на 
конституційне звернення, призвело до порушення його конституційних прав і свобод. 
У конституційному зверненні Барабаш О.Л. просить дати офіційне тлумачення частини 
першої статті 58, частини п`ятої статті 94 та статті 160 Конституції України щодо 
моменту набуття чинності Конституцією України. 
Заслухавши суддю-доповідача Шаповала В.М. та проаналізувавши матеріали справи за 
конституційним зверненням Барабаша О.Л., Конституційний Суду України  
у с т а н о в и в : 
1. У червні 1996 року Барабаш О.Л. звернувся до Верховного Суду України зі скаргою 

на рішення Центральної виборчої комісії по виборах народних депутатів України, 
яким йому було відмовлено у внесенні на повторний розгляд звернення з питань 
визнання недійсними повторних виборів народного депутата України. 

Розглянувши матеріали цієї скарги, суддя Верховного Суду  України своєю ухвалою 
від 8 липня 1996 року відмовив у її прийнятті як такої, що не підлягає розгляду в судах. 
Не погоджуючись з мотивами відмови, Барабаш О.Л. подав скаргу в порядку нагляду. 
Він стверджував, що наведені в ухвалі мотиви відмови у прийнятті скарги до розгляду 
не відповідають змісту Конституції України, вже чинної на день постановлення 
зазначеної ухвали. Барабаш О.Л. наголошував на тому, що встановлений чинним 
законодавством по суті обмежувальний характер права на судове оскарження дій та 
рішень Центральної Виборчої комісії по виборах народних депутатів України не 
відповідає ряду положень Конституції України, зокрема положенню її статті 55. 
У відповіді Верховного Суду України від 26 вересня 1996 року було вказано, що 
підстав для опротестування відповідної ухвали і задоволення скарги Барабаша О.Л. не 
встановлено. Водночас було зазначено, що на час постановлення ухвали судді 



Верховного Суду України Конституція України не діяла. Заперечуючи проти такої 
позиції, Барабаш О.Л. подав повторну скаргу у порядку нагляду. У відповіді 
Верховного Суду України від 12 листопада 1996 року було вказано, що конституційні 
норми не могли бути застосовані у вирішенні питання про прийняття відповідної 
скарги у зв'язку з тим, що Конституція України була опублікована 13 липня 1996 року. 
При цьому було зроблено посилання на зміст частини п'ятої статті 94 Конституції 
України. 
Зазначені відповіді щодо набуття чинності Конституцією України свідчать про 
неоднозначність застосування її окремих норм Верховним Судом України, що 
зумовило відкриття конституційного провадження у справі за конституційним 
зверненням Барабаша О.Л. 
Задля розв'язання такої неоднозначності виникла потреба в офіційному тлумаченні 
частини п'ятої статті 94 та статті 160 Конституції України. 
Конституційний Суд України визнав недоцільним безпосередньо пов'язувати предмет 
конституційного тлумачення зі змістом частини першої статті 58 Конституції України. 
До того ж офіційне тлумачення відповідного положення Конституції України містить 
Рішення Конституційного Суду України від 13 травня 1997 року у справі про офіційне 
тлумачення статтей 58, 78, 79, 81 Конституції України та статей 243-21, 243-22, 243-25 
Цивільного процесуального кодексу України (справа щодо несумісності депутатського 
мандата). 
 
2. Відповідно до частини п'ятої статті 94 Конституції України "Закон набирає чинності 
через десять днів з дня його офіційного оприлюднення, якщо інше не передбачено 
самим законом, але не раніше дня його опублікування". Ця норма статті перебуває у 
системному зв'язку з нормами розділу IV "Верховна Рада України", насамперед з тими, 
які безпосередньо регулюють законодавчий процес. Тим самим положення статті 94 
Конституції України щодо набрання чинності законом віднесені до законів — актів 
органу законодавчої влади. 
Конституція України як Основний Закон держави за своєю юридичною природою є 
актом установчої влади, що належить народу. Установча влада по відношенню до, так 
званих встановлених влад є первинною: саме в Конституції України визнано принцип 
поділу державної влади на законодавчу, виконавчу і судову (частина перша статті 6) та 
визначено засади організації встановлених влад, включно законодавчої. Прийняття  
Конституції України Верховною Радою України означало, що у даному випадку 
установча влада була здійснена парламентом. 
Закони є актами встановленої Конституцією України законодавчої влади і, більше того, 
актами єдиного органу законодавчої влади — Верховної Ради України. Це зумовлює їх 
субординацію відносно Конституції України, з чого можна зробити висновок, що 
норми частини п'ятої статті 94 Конституції України щодо набрання чинності законом 
не раніше дня його опублікування не можуть бути віднесені до самої Конституції 
України. 
 
3. Згідно зі статтею 160 Конституції України, Конституція набуває чинності з дня її 
прийняття. 
Словосполучення "набуває чинності" у статті 160 і словосполучення "набирає 
чинності” у частині п'ятій статті 94 Конституції України мають синонімічні значення. 
Обидва означають, що відповідні нормативні правові акти вступили в силу. 



Виклад норми статті 160 Конституції України припускає лише буквальне тлумачення, з 
якого випливає, що Конституція України набула чинності 28 червня 1996 року, у день її 
прийняття. 
В Конституції України відсутнє положення щодо визнання після її прийняття такими 
що втратили чинність, Конституції (Основного Закону) України від 20 квітня 1978 року 
з наступними змінами і доповненнями й Конституційного Договору між Верховною 
Ради України та Президентом України "Про основні засади організації та 
функціонування державної влади і місцевого самоврядування в Україні на період до 
прийняття нової  Конституції України" від 8 червня 1995 року. Відповідні положення 
містяться у статтях 2 та 3 Закону України "Про прийняття Конституції України і 
введення її вдію". Проте набуття чинності Конституцією України не можна пов'язувати 
з прийняттям цього Закону. 
Конкретна сфера суспільних відносин не може бути водночас врегульована 
однопредметними нормативними правовими актами однакової сили, які за змістом 
суперечать один одному. Звичайною є практика, коли наступний у часі акт містить 
пряме застереження щодо повного або часткового скасування попереднього. 
Загальновизнаним є й те, що з прийняттям нового акта, якщо інше не передбачено 
самим цим актом автоматично скасовується однопредметний акт, який діяв у часі 
раніше. До того ж, сам Конституційний Договір по суті передбачав втрату ним 
чинності і скасування чинної на момент його підписання Конституції з прийняттям 
нової Конституції України. 
Сама ж Конституція України набула чинності з моменту оголошення результатів 
голосування за проектом Конституції України в цілому на пленарному засіданні 
Верховної Ради України. 
На основі викладеного і керуючись статтями 147 та 150 Конституції України, статтями 
63, 67 та 69 Закону України "Про Конституційний Суд України", Конституційний Суд 
України 
 
в и р і ш и в : 
 
1. Частину п'яту статті 94 Конституції України щодо набуття чинності законом не 
раніше дня його опублікування потрібно розуміти так, що дія цієї частини статті не 
поширюється на набуття чинності Конституцією України. 
 
2. За статтею 160 Конституції України Конституція України набула чинності в день її 
прийняття Верховною Радою України — 28 червня 1996 року. 
Моментом набуття чинності Конституцією України є момент оголошення результатів 
голосування за проектом Конституції України в цілому на пленарному засіданні 
Верховної Ради України. 
 
3. З набуттям чинності Конституцією України, згідно з частиною другою статті 55 
Конституції України, кожному гарантується право на оскарження в суді рішень, дій чи 
бездіяльності органів державної влади, органів місцевого самоврядування, посадових і 
службових осіб. 
 
4. Рішення Конституційного Суду України є обов'язковим до виконання на території 
України, остаточним і не може бути оскарженим. 
 



Рішення Конституційного Суду України підлягає опублікуванню у "Віснику 
Конституційного Суду України" та в інших офіційних виданнях. 
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