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ШАНОВНИЙ ОЛЕКСАНДРЕ ЛЮБИМОВИЧУ! 

У Конституційному Суді України, в стадії попередньої 

підготовки до розгляду Колегією суддів Конституційного Суду 

У країни, 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 (Н2 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; 

- функціоиальн~ 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 відмінності між базовим законом та законом про 



внесен:вя змін до закону, особливості закону про внесення змін до 

Конституції в тому числі щодо структури його побудови; 

- теоретичні аспекти повновwкень Конституційного Суду України 

щодо попереднього та наступного конституційного контролю на предмет 

конституційності Конституції України чи окремих ії положень. 

Додаток: копія конституційного подання на 14 аркушах. 

з повагою 

Суддя-доповідач МаркуШМ.А. 
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Судді Конституційного 

Суду України 

МАРКУШМ.А. 

Шановна Маріє Андріївно! 

На Ваш лист від 16 липня 2007 р. N2N2 331-11/899 щодо висловлення 

правової позиції Інституту законодавства Верховної Ради України по суті 

питань, викладених у конституційному поданні 102 народних депутатів щодо 

відповідності Конституції України (конституційності) законів України "Про 

внесення змін до Конституції України" від 8 грудня 2004 р. N2 2222-ІУ та 

"Про внесення зміни до розділу ІУ "Прикінцеві та перехідні положення" 

Закону України "Про Конституційний Суд України" від 4 серпня 2006 р. 

N2 79-У, повідомляємо наступне. Інститут заКQнодавства готовий надати 

будь-які необхідні документи, матеріали та іншу інформацію з питань, що 

готуються до розгляду Конституційним Судом України чи колегією суддів 

Конституційного Суду України. 

Що ж стосується висловлення правової позиції Інституту 

законодавства Верховної Ради України, то згідно з Положенням про Інститут 

законодавства Верховної Ради України, затвердженим Розпорядженням 

Голови Верховної Ради України від 4 серпня 2003 р., Інститут є базовою 

установою науково-практичного забезпечення законодавчOl діяльності 

Верховної Ради України. 

Підготовка матеріалів до конституційних подань і звернень, щодо яких 

відкрито конституційне провадження, за пунктом 8 Положення про 

постійного представника Верховної Ради України у Конституційному Суді 

України, затвердженого Постановою Верховної Ради України "Про участь 

постійного представника Верховної Ради України у конституційному 

провадженні" від 20 травня 1999 року N2691-XIV, покладено на зазначену 

посадову особу, яка виконує це за дорученням Голови Верховної Ради 

України. 

З повагою 

Директор, 

член-кореспондент 

НАН України О.Л.КОПИЛЕНКО 


