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Організація діяльності Конституційного суду України

Для узагальнення знань та успішного виконання модульного контролю № 1
з блоку тем присвячених судовій владі
рекомендовано переглянути відео за наступними посиланнями:
https://www.youtube.com/watch?v=2WXp6Hjlzu4
https://www.youtube.com/watch?v=wNKL03-MCAI
https://www.youtube.com/watch?v=mxjmV86_EGI&t=29s
https://www.youtube.com/watch?v=149-nBnSIqg
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1.

Статус Конституційного Суду України, його склад і повноваження

Конституційний Суд України - єдиний орган конституційної юрисдикції в
Україні. Завдання його полягає в гарантуванні верховенства Конституції як Основного
Закону держави на всій території України.
Відповідно до ст. 1 ЗУ «Про КСУ» - Конституційний Суд України є органом
конституційної юрисдикції, який забезпечує верховенство Конституції України,
вирішує питання про відповідність Конституції України законів України та у
передбачених Конституцією України випадках інших актів, здійснює офіційне
тлумачення Конституції України, а також інші повноваження відповідно до
Конституції України.
Конституційний Суд здійснює свою діяльність на засадах верховенства права,
незалежності, колегіальності, гласності, відкритості, повного і всебічного розгляду
справ, обґрунтованості та обов’язковості ухвалених ним рішень і висновків.
Згідно з ст. 7 ЗУ «Про КСУ» до повноважень Суду належить:
1) вирішення питань про відповідність Конституції України (конституційність)
законів України та інших правових актів Верховної Ради України, актів Президента
України, актів Кабінету Міністрів України, правових актів Верховної Ради Автономної
Республіки Крим;
2) офіційне тлумачення Конституції України;
3) надання за зверненням Президента України або щонайменше сорока п’яти
народних депутатів України, або Кабінету Міністрів України висновків 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;
4) надання за зверненням Президента України або щонайменше сорока п’яти
народних
депутатів
України
висновків
про
відповідність Конституції
України (конституційність) питань, які пропонуються для винесення на всеукраїнський
референдум за народною ініціативою;
5) надання за зверненням Верховної Ради України висновку щодо додержання
конституційної процедури розслідування і розгляду справи про усунення Президента
України з поста в порядку імпічменту в межах, визначених статтями
111 і 151 Конституції України;
6) надання за зверненням Верховної Ради України висновку щодо відповідності
законопроекту про внесення змін до Конституції України вимогам статей
157 і 158 Конституції України;
7) надання за зверненням Верховної Ради України висновку про порушення
Верховною Радою Автономної Республіки Крим Конституції України або законів
України;
8) вирішення питань про відповідність Конституції України та законам України
нормативно-правових актів Верховної Ради Автономної Республіки Крим за
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зверненням Президента України згідно з частиною другою статті 137 Конституції
України;
9) вирішення питань про відповідність Конституції України (конституційність)
законів України (їх окремих положень) за конституційною скаргою особи, яка вважає,
що застосований в остаточному судовому рішенні в її справі закон України суперечить
Конституції України.
Склад Суду становить 18 суддів Конституційного Суду. Президент України,
Верховна Рада України та з’їзд суддів України призначають по шість суддів
Конституційного Суду.

2.

Порядок призначення суддів Конституційного Суду. Вимоги та
повноваження

Відповідно до ст. 148 КУ та ст. 11 ЗУ «Про судоустрій і статус суддів» - суддею
Конституційного Суду може бути громадянин України, який володіє державною
мовою, на день призначення досяг сорока років, має вищу юридичну освіту і стаж
професійної діяльності у сфері права щонайменше п’ятнадцять років, високі
моральні якості, є правником із визнаним рівнем компетентності.
Суддя Конституційного Суду має відповідати критерію політичної
нейтральності. Суддя не може належати до політичних партій чи професійних спілок,
публічно виявляти прихильність до них, брати участь у будь-якій політичній діяльності.
Суддею Конституційного Суду, зокрема, не може бути призначена на посаду
особа, яка на день призначення:
1) є членом або обіймає посаду в політичній партії, іншій організації, яка має
політичні цілі або бере участь у політичній діяльності;
2) є обраною на виборну посаду в органі державної влади чи органі місцевого
самоврядування, має представницький мандат;
3) бере участь в організації або фінансуванні політичної агітації чи іншої
політичної діяльності.
Суддя Конституційного Суду не може суміщати свою посаду з будьякою іншою оплачуваною роботою/посадою.
Відбір кандидатур на посаду судді Конституційного Суду на конкурсних засадах
щодо осіб, яких призначає Президент України, здійснює конкурсна комісія, яку створює
Президент України.
За результатами конкурсного відбору Президент України видає указ про
призначення на посаду судді Конституційного Суду.
Президент України призначає особу на посаду судді Конституційного Суду не
пізніше трьох місяців із дня припинення повноважень або звільнення з посади
судді Конституційного Суду, якого призначив Президент України.
Суддя Конституційного Суду призначається на дев’ять років без права бути
призначеним повторно.
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Відповідно до ст. 20 ЗУ «Про КСУ» повноваження судді Конституційного
Суду припиняються у разі:
1) закінчення строку його повноважень;
2) досягнення ним сімдесяти років;
3) припинення громадянства України або набуття ним громадянства іншої
держави, що встановлено в порядку, визначеному законом;
4) набрання законної сили рішенням суду про визнання його безвісно відсутнім
або оголошення померлим, визнання недієздатним або обмежено дієздатним;
5) набрання законної сили обвинувальним вироком щодо нього за вчинення ним
злочину;
6) смерті.
Підставами для звільнення судді Конституційного Суду України з посади є:
1) неспроможність виконувати свої повноваження за станом здоров’я;
2) порушення ним вимог щодо несумісності;
3) вчинення ним істотного дисциплінарного проступку, грубе чи систематичне
нехтування своїми обов’язками, що є несумісним зі статусом судді Суду або виявило
його невідповідність займаній посаді;
4) подання ним заяви про відставку або про звільнення з посади за власним
бажанням.
Рішення про звільнення з посади судді Конституційного Суду України Суд
ухвалює щонайменше двома третинами від його конституційного складу.

3.

Організація діяльності Конституційного суду України

У складі Суду діють Велика палата, два сенати та шість колегій.
Велика палата, сенати, колегії у межах визначених цим Законом повноважень
щодо конституційного провадження діють як Конституційний Суд. Представницькі,
організаційні, розпорядчі функції здійснюють Голова Суду, заступник Голови Суду,
секретарі колегій. Велика палата, Сенат, Колегія мають статус органів Суду.
Сенат діє у складі дев’яти суддів Конституційного Суду.
Якщо кількість суддів Конституційного Суду є меншою за 18, Сенат є
повноважним за умови участі в ньому щонайменше шести суддів Конституційного
Суду.
Склад сенатів формується на спеціальному пленарному засіданні
Конституційного Суду шляхом жеребкування.
Персональний склад сенатів затверджується постановою Конституційного Суду.
Сенат розглядає справи за участю щонайменше шести суддів
Конституційного Суду.
На засіданнях сенатів головує відповідно Голова Конституційного Суду та
заступник Голови Конституційного Суду, а у разі їх відсутності - старший за віком
Суддя, що входить до складу відповідного Сенату.
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Сенати утворюються у порядку, встановленому Регламентом.
Сенат
розглядає
питання
щодо
відповідності
Конституції
України (конституційності) законів України (їх окремих положень) за
конституційними скаргами, а також інші питання, визначені ЗУ «Про КСУ».
Колегія діє у складі трьох суддів Конституційного Суду.
Суд на спеціальному пленарному засіданні шляхом жеребкування утворює в
межах сенатів колегії в порядку, встановленому Регламентом.
Один і той самий Суддя не може входити на постійній основі до складу
кількох колегій.
Суд затверджує персональний склад Колегії постановою.
До повноважень Колегії належить вирішення питань щодо відкриття
конституційного провадження у справі за конституційним поданням,
конституційним зверненням, конституційною скаргою.
Допоміжними органами Суду з питань організації його внутрішньої
діяльності є постійні комісії.
Науково-консультативна рада утворюється при Конституційному Суді з
числа висококваліфікованих фахівців у сфері права для підготовки наукових
висновків з питань діяльності Конституційного Суду, що потребують наукового
забезпечення.
Секретаріат Суду (далі - Секретаріат) здійснює організаційне, аналітичне,
юридичне, інформаційне та матеріально-технічне забезпечення діяльності Суду.
Секретаріат:
1) забезпечує підготовку та проведення засідань колегій, засідань і пленарних
засідань сенатів та Великої палати, засідань і спеціальних пленарних засідань Суду;
2) забезпечує діяльність Голови Суду, заступника Голови Суду, секретарів
колегій, суддів Конституційного Суду;
3) забезпечує офіційне оприлюднення актів Суду;
4) надсилає акти Суду згідно з частиною шостою статті 88 цього Закону;
5) надсилає відповідні акти Суду до центрального органу виконавчої влади, що
реалізує державну правову політику, для внесення до Єдиного державного реєстру
нормативно-правових актів та опублікування в Офіційному віснику України;
6) здійснює реєстрацію та попередню перевірку всіх форм звернень, що надійшли
до Суду, готує попередні висновки про наявність підстав для відкриття конституційного
провадження у справі або відмови у відкритті конституційного провадження;
7) здійснює офіційне спілкування із суб’єктами звернень до Суду, учасниками
конституційного провадження та особами, залученими до участі у конституційному
провадженні;
8) може брати участь у підготовці проектів нормативних актів, що стосуються
питань діяльності Суду;
9) забезпечує діяльність постійних комісій Суду, Науково-консультативної ради
Суду;
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10) здійснює контроль за своєчасним надходженням документів, матеріалів та
іншої інформації у конкретній справі, яку готує до розгляду або розглядає Суд, а також
документів, матеріалів та іншої інформації, витребуваних Суддею-доповідачем у справі
згідно з цим Законом;
11) узагальнює практику виконання актів Суду;
12) виконує інші завдання, передбачені ЗУ «Про КСУ»

