
Стаття 22  №№ …2-р(II)/2022, 4-р(ІІ)/2022, 5-р(ІІ)/2022

˂…˃ законодавець, ухваливши Закон № 2147-VIII, відповідно до якого Кодекс викладено в новій
редакції, позбавив осіб, які є сторонами, третіми особами у справі, розглянутій третейським судом,
гарантії розгляду судом питання про поновлення строку на подання до суду заяви про скасування
рішення третейського суду, у разі якщо її подано після закінчення встановленого Кодексом строку,
тоді як за приписами Кодексу в редакції до внесення змін Законом №  2147-VIII вони мали таку
гарантію.
     (Абзац п’ятий підпункту 2.2.1.2 підпункту 2.2.1 підпункту 2.2 пункту 2 мотивувальної частини)

˂…˃ ухваливши Закон №  2147-VIII, згідно з яким Кодекс викладено в новій редакції,
законодавець знизив рівень доступу до суду осіб, які є суб’єктами звернення до суду відповідно до
пункту 1 частини п’ятої статті 454 Кодексу, чим обмежив їхнє право на судовий захист у тому
обсязі, як його гарантовано частиною першою статті 55 Конституції України. У такий спосіб
порушено заборону звуження змісту та обсягу наявних прав і свобод при ухваленні нових законів
або внесенні змін до чинних законів, установлену в частині третій статті 22 Конституції України,
чим знівельовано можливість ефективної реалізації права на судовий захист та дієвість механізму
судового контролю за рішенням третейського суду.
     (Абзац шостий підпункту 2.2.1.3 підпункту 2.2.1 підпункту 2.2 пункту 2 мотивувальної частини)

Рішення Конституційного Суду України від 6 квітня 2022 року №  2-р(II)/2022 у справі за
конституційною скаргою Марго Поліни Олександрівни щодо відповідності Конституції України
(конституційності) пункту 1 частини п’ятої, частини сьомої статті 454 Цивільного
процесуального кодексу України

У низці приписів Основного Закону України йдеться про „інтереси національної безпеки“,
„економічну безпеку“, „громадський порядок“ та інші явища, потреба захисту яких є правомірною
(легітимною) метою застосування обмежень конституційних прав і свобод людини і громадянина.
     (Абзац перший пункту 4 мотивувальної частини)

˂…˃ правомірною метою встановлення обмежень прав і свобод людини і громадянина у сфері
митних відносин та притягнення винної особи до відповідальності за порушення митних правил є
потреба захисту митних інтересів та митної безпеки України.
     (Абзац п’ятий підпункту 4.1 пункту 4 мотивувальної частини)

Рішення Конституційного Суду України від 15 червня 2022 року №  4-р(II)/2022 у справі за
конституційними скаргами Барсегяна Геворка Сенекеримовича та Ліненко Наталії Миколаївни
щодо відповідності Конституції України (конституційності) статті 485 Митного кодексу
України (щодо індивідуалізації юридичної відповідальності)

Конституційний Суд України наголошує, що гарантовані Конституцією України права і свободи
людини не зведено лише до тих, що містяться в тексті Основного Закону України, як це зазначено в
його частині першій статті 22: „Права і свободи людини і громадянина, закріплені цією
Конституцією, не є вичерпними“.

(Абзац третій підпункту 3.2 пункту 3 мотивувальної частини)
     Рішення Конституційного Суду України від 22 червня 2022 року №  5-р(II)/2022 у справі за
конституційною скаргою Абрамовича Олексія Володимировича щодо відповідності Конституції
України (конституційності) пункту 2 частини другої статті 40 Житлового кодексу України (щодо
дискримінації у реалізації права на житло)

http://www.ccu.gov.ua/sites/default/files/docs/2_r_2_2022_2.pdf
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