
ПОПЕРЕДНІЙ ВИСНОВОК 

на конституційне подання 47 народних депутатів України щодо 
відповідності Конституції України (конституційності) Закону 

України "Про внесення змін до розділу IV "Прикінцеві та 

перехідні положення" Закону України "Про Конституційний Суд 

України" (від 4 серпня 2006 року N~ 79-V) 

Суб'єкт права на КОНСТИТУЦ1ине подання - 47 народних 

депутатів України - звернувся до Конституційного Суду України з 

клопотанням визнати таким, що не відповідає Конституції У країни, 

Закон України "Про внесення змін до розділу ІУ "Прикінцеві та 

перехідні положення" Закону України "Про Конституційний Суд 

України" від 4 серпня 2006 року NQ 79-У (далі - Закон NQ 79-У). 
Порушуючи питання про відповідність Закону NQ 79-V нормам 

Конституції У країни, народні депутати У країни зазначають, що 

підставою для подання є суперечність положенням Конституції 

України зазначеного Закону в цілому. Відповідно до Закону 

NQ 79-У Конституційний Суд України не має права вирішувати 

питання відповідності Конституції України (конституційностї) 
законів України про внесення змін до Конституції України, які 

набрали чинності. 
В обгрунтування своєї позиції автори подання стверджують, що 

Верховна Рада України, приймаючи Закон NQ 79-У, порушила 

конституційні принципи діяльності органів державної влади, зокрема 

єдиного органу конституційної юрисдикції в Україні, за якими 

державна влада в У країні здійснюється на засадах її поділу на 

законодавчу, виконавчу та судову. Органи законодавчої, виконавчої 

та судової влади здійснюють свої повноваження у встановлених 

Конституцією України межах і відповідно до законів України (стаття 
6 Конституції України). 

Відповідно до частини першої статті 3 Закону України "Про 
Конституційний Суд України" організація, повноваження та порядок 

діяльності Конституційного Суду України визначаються 

Конституцією У країни та Законом У країни "Про Конституційний 

Суд України". 

Так, згідно з частиною другою статті 147, пунктом 1 частини 
першої статті 150 Конституції України, пунктом 1 статті 13 Закону 
України "Про Конституційний Суд України" до повноважень 

Конституційного Суду України, належить зокрема, вирішення питань 
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про відповідність законів та інших правових актів Верховної Ради 

України Конституції України. 

Отже, стверджують народні депутати України, Законом 

NQ 79-V встановлено обмеження на реалізацію визначених 

Конституцією України та Законом України "Про Конституційний 

Суд України" повноважень Конституційного Суду України, що 

породжує "небезпечний прецедент позаконституційного втручання" 

законодавчої гілки влади у діяльність судової. 

Аналіз конституційного подання та долучених до нього 

матеріалів дає підстави стверджувати, що питання, порушене у 

конституційному поданні, згідно з частиною другою статті 147, 
пунктом 1 частини першої статті 150 Конституції України, пунктом 1 
статті 13 Закону України "Про Конституційний Суд України" 

підвідомче Конституційному Суду України. За формою клопотання 

відповідає вимогам статей 38, 40 Закону України "Про 

Конституційний Суд України". Вимог статей 39, 75 Закону України 
"Про Конституційний Суд України" щодо змісту та підстави для 

конституційного подання суб'єктом права на конституційне подання 

дотримано. 

ВИСНОВОК: 

Враховуючи наведене, вважає.мо за доцільне 
передати .матеріали конституційного подання на розгляд 
колеUI суддів Конституційного Суду України для 
вирішення питання щодо .можливості відкриття 
конституційного провадження у справі. 

Керівник Секретаріату 

БИК. Денисенко е.п. 
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