До № 18/340 від 25 серпня 2021 року
Суб’єкт права на конституційну скаргу – Ігнатенко Ганна
Володимирівна – звернувся до Конституційного Суду України з клопотанням
визнати таким, що не відповідає Конституції України (є неконституційним),
положення пункту 4 § 2 „Прикінцеві положення“ розділу 4 Закону України „Про
внесення змін до Господарського процесуального кодексу України, Цивільного
процесуального кодексу України, Кодексу адміністративного судочинства
України та інших законодавчих актів“ від 3 жовтня 2017 року № 2147–VIII,
згідно з яким „Підпункти 11 – 27, 45 пункту 7 § 1 цього розділу вводяться в дію
через три місяці після набрання чинності цим Законом, не мають зворотньої дії
в часі та застосовуються до справ, по яким відомості про кримінальне
правопорушення внесені в Єдиний реєстр досудових розслідувань після введення
в дію цих змін“.
На думку автора клопотання, вказане положення є таким, що не відповідає
вимогам частини другої статті 24 Конституції України, оскільки унеможливлює
застосування до справ, по яким відомості про кримінальне правопорушення було
внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань до введення в дію
відповідних законодавчих змін (до 16 березня 2018 року), приписів пункту 10
частини першої статті 284 Кримінального процесуального кодексу України,
згідно з яким кримінальне провадження закривається в разі, якщо після
повідомлення особі про підозру закінчився строк досудового розслідування,
визначений статтею 219 цього Кодексу, крім випадку повідомлення особі про
підозру у вчиненні тяжкого чи особливо тяжкого злочину проти життя та
здоров’я особи.
Ігнатенко Г.В. стверджує, що оспорювана норма призводить до звуження
змісту та обсягу існуючих прав і свобод, порушує її права „в частині обов’язку
прийняття прокурором процесуального рішення про закриття кримінального
провадження у зв’язку із закінченням строку досудового розслідування“, а також
призводить до існування різного обсягу процесуальних прав у осіб, щодо яких в
один і той самий період часу здійснюються процесуальні дії в межах
кримінальних проваджень, – залежно від часу внесення відомостей про
кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань.

