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ШАНовНИЙ ПЕТРЕ ФЕДОРОВИЧУІ 

у Конституційному Суді України, в стади попередньої 
пиготовки до розгляду Колегією суддів Конституційного Суду 
!ікраїни~ знаходяться матеріали справи за конституційним поданням 
102 народних депутатів України щодо відповідності Конституції 
України (конституційності) Закону України "Про внесення змін до 
Конституції України" від 8 грудня 2004 року (N2 2222 - ІУ) та 
Закону України "Про внесення змін до розділу ІУ "Прикінцеві та 
перехідні положення" Закону України "Про Конституційний Суд 
України" від 4 серпня 2006 року Н2 79-У. 

Відповідно до частини другої статті 19 Закону України "Про 
Конституційний Суд України" прошу Вас висловити правову 
позицію щодо питань, викладених у конституційному поданні 102 
народних депутатів України. 

В розрізі висловленої правової позиції прошу дати відповідь 
щодо таких положень: 

- про правову природу законів про внесення змін до законів; 
- про правову природу законів про внесення змін до 

Конституції; 
- функціональне призначення законів про внесення змін до 

законів; 

- функціональне призначення законів про внесення змін до 
Конституції; . .... .. 

теоретИЧНІ аспекти ДІІ заКОНІВ про внесення ЗМІН дО закОНІВ та 



законів про внесення змін до :Конституції у часі; 

- спільні риси та Biдмiннocri між базовим законом та законом про 

внесення змін до закону, особливості закону про внесення змін до 
Конституції в тому числі щодо стрyrrypи його побудови; 

- теореl1WШ аспехти повноважень Конституційного Суду України 
щодо попередвьоro та ваeryпвoro :конституційного :контролю на предмет 

:к:оиC'fИ1.)'ЦЇЙНocri Конституції України чи окремих її положень. 

;:{одаток: копія конституційного подання на 14 аркушах. 

3 повагою 

Суддя-доповідач МаркушМ.А. 
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Судді 

Конституційного Суду України 

МаркушМ.А. 

Шановна Марія Андріївна! 

У відповідь на Ваш лист від 16.07.2007 за К!! 331-16/897 щодо висловлення правової позиції щодо 
питань, ЩО зазначені у Вашому листі хочу повідомити наступне. 

Питання "правової природи законів про внесення змін до законів", "правової природи законів про 
внесення змін до Конституціі"', а також про їх функціональне призначення є загальнотеоретичним та детально 
розкривається у підручниках та наукових монографіях з теорії держави і права та конституційного права. Так, 

зокрема, див.: Воnленко н.н. Источники и фОРМЬІ права. - Волгоград: Изд-во ВолГУ, 2004. 102 С.; Марченко 
М'н. Источники права: учеб. пособие. - М.: Издательство "Проспект", 2006. -760 С.; Общая теория государства 
и права. Академический курс в 2-х томах І под. ред. проф. М.Н.Марченко. - М.: Издательство "Зерцало", 1998.
Том 2.: Теория права.- 682 С.; Сліденко І.Д. Тлумачення конституції: питання теорії і практики в контексті 

світового дослідуlOдес.нац.юрид.академія. - Одеса: Фенікс, 2003. 234 С.; Спасов Б. Закон и его толкование І 
пер. с болг. - М.: Юрид. лит., 1986. 248 С.; Стецюк П.Б. Основи теорії конституції та конституціоналізму. 
Львів: Астролябія, 2003. - 232 с.; Теория права и государства/ под ред. Манова Г.Н. Москва: Издательство 
"Бек", 1995. 336 с.; Шаповал В.М. Сучасний конституціоналізм. - К: "Юрінком Інтер", 2005. - 560 с. 

Теж саме стосується й теоретичних аспектів дії законів, повноважень Конституційного суду України, 

спільних РИС та відмінностей між базовим законом та законом про внесення змін до закону. Отже питання, що 

Вами порушені, мають загальнотеоретичний та фундаментальний характер, дослідженню яких присвячені 

(рунтовні дисертаційні дослідження та монографії. 
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