
До: :Конституційний Суд Украіни 
01033, місто Київ, вул. Жилянська, 14 
ЄДРПОУ ООО 13534 
Тел. (044) 238-10-30, 238-11-17 
Електронна пошта: inbox@ccu.gov. ua 

Від: Федорченко Іван Вікторович 

:КОНСТИТУЦІЙНЕ ЗВЕРНЕННЯ 

Відповідно до статгей 8, 34, 40, 55, 64, 147 Конституції України звертаюся до 
Конституційного Суду України з наступним. 

СукупніС1Ю норм Конституції України в редакції до 30 вересня 2016 року, 
зокрема і положеннями статті 150 Конституції України, визначалось гарантоване 
Конституцією України право людини і громадянина (в тому числі) на звернення до 
Конституційного Суду України з питань офіційного тлумачення Конституції 
України. 

Безпосередня процедура щодо конституційних звернень суб'єктів права на 
конституційне звернення до Конституційного Суду України з питань офіційного 
тлумачення Конституції України визначалась приписами Закону України "Про 
Конституційний Суд України" від 16 жовтня 1996 року № 422/96-ВР. 

30 вересня 2016 року набрали чинності зміни до Конституції У країни, внесені 
Законом України "Про внесення змін до Конституції України (щодо правосудця)" від 

02 червня 2016 року № 1401-VIII. 
Зокрема, пунктом 14 розділу І Закону У країни "Про внесення змін до 

Конституції України (щодо правосуддя)" від 02 червня 2016 року № 1401-VІП, в 
тому числі разом з іншими змінами, перенесено перелік суб' єктів права на 

конституційне подання з частини першої до частини другої статті 150 Конституції 
України. 

За результатом таких змін порушено принцип юридичної визначеності, як 

елементу конституційного принципу верховенства права, проголошеного частиною 

першою статті 8 Конституції України. 
Так, з одного боку вбачається, що положеннями Конституції України в 

редакції Закону України "Про внесення змін до Конституції України (щодо 
правосуддя)" від 02 червня 2016 року № 1401-VПІ не передбачено можливість 
звернення громадян України, іноземців, осіб без громадянства та юридичних осіб, до 
Конституційного Суду України з питань офіційного тлумачення Конституції 
України, але з іншого боку, встановлення з 30 вересня 2016 року обмежень щодо 
можливості звернення громадян України, іноземців, осіб без громадянства та 
юридичних осіб, до Конституційного Суду України з питань офіційного тлумачення 
Конституції України суперечить вимогам частини другої статті J-4_ Іf:Ц11ИНИ першої 
статті 64 та частини першої статті 157 Конституції УкраїнІі. а сам\:. 
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- обмеження щодо можливості звернення громадян України, іноземців, осіб 
без громадянства та юридичних осіб, до Консти'І)'ційного Суду України з питань 

офіційного тлумачення Конституції України порушувало б гарантоване частиною 

другою статті 34 Консти'І)'ції України право вільно збирати, зберігати, 
використовувати і поширювати інформацію усно, письмово або в інший спосіб - на 
свій вибір, зокрема право на інформацію з тлумачення Консти'І)'ційним Судом 
України норм Основного Закону України; 

- обмеження щодо можливості звернення громадян України, іноземців, осіб 
без громадянства та юридичних осіб, до Консти'І)'ційного Суду України з питань 

офіційного тлумачення Конституції України порушувало б консти'І)'ційні права і 
свободи людини і громадянина, зокрема гарантоване частиною третьою статті 8 
Конституції України право на звернення до суду для захисту консти'І)'ційних прав і 
свобод людини і громадянина безпосередньо на підставі Консти'І)'ції У країни, що 

було б прямим порушенням частини першої статті 64 Конституції України; 
- фактичне встановлення пунктом 14 розділу І Закону України "Про внесення 

змін до Конституції України (щодо правосуддя)" від 02 червня 2016 року № 1401-
VПІ обмеження права людини і громадянина на звернення до Конституційного Суду 

України з питань офіційного тлумачення Консти'І)'ції України не відповідало б, 
суперечило б та прямо порушувало б частину першу статті 157 Консти'І)'ції України. 

Частиною першою статті 64 Конституції України проголошено, що 
конституційні права і свободи людини і громадянина не можуrь бути обмежені, крім 

випадків, _передбачених Консти'І)'цією України. 

Частиною першою статті 157 Конституції України проголошено, що 

Конституція України не може бути змінена, якщо зміни передбачають скасування чи 

обмеження. прав_ і свобод людини і громадянина або якщо вони спрямовані на 
ліквідацію незалежності чи на порушення територіальної цілісності України. 

Таким чином, з огляду на зазначене вище обrрунтування, наявна необхідність 

офіційного тлумачення відповідних окремих положень Конституції України. 
Перелік документів і матеріалів, що додаються: документи і матеріали до 

цього конституційного звернення не додаються. 

На підставі зазначеного та керуючись ст. 8, ч. 2 ст. 34, ст. 40, ч. 1 ст. 55, ч. 1 ст. 
64, ст. 147, ч. 1 ст. 157 Конституції України,-

ПРОШУ: 

1. Відкрити конституційне провадження за цим конституційним зверненням. 
2. Надати офіційне тлумачення частини першої статті 64 Конституції України 

та частини першої статті 157 Конституції України у взаємозв'язку з пунктом 14 
розділу І Закону України "Про внесення змін до Конституції України (щодо 
правосуддя)" від 02 червня 2016 року № 1401-VПІ. 

3. Надати офіційне тлумачення частини другої статті 150 Консти'І)'ції України 
в редакції Закону України "Про внесення змін до Конституції України (щодо 
правосуддя)" від 02 червня 2016 року № 1401-VІП, в частині того, чи є зазначений 
перелік суб' єктів права на конституційне подання з питань офіційного тлумачення 
Конституції України вичерпним, та в частині того, чи встановлює така редакція 
частини другої статті 150 Консти'І)'ції України фактичні обмеження щодо звернення 
громадян України, іноземців, осіб без громадянства та юридичних осіб, до 
Конституційного Суду України з питань офіційного тлvмачення Конституції 
України. 

"21" вересня 2019 р. І.В. Федорченко 




