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2.2. Конституційний Суд України вже досліджував питання конституційного контролю – як
передувального (а priori), так і подальшого (а posteriori) – щодо конституційних поправок (рішення
від 9 червня 1998 року № 8-рп/98, від 26 червня 2008 року № 13-рп/2008, від 30 вересня 2010 року
№ 20-рп/2010; Ухвала від 5 лютого 2008 року № 6-у/2008).
     (Підпункт 2.2 пункту 2 мотивувальної частини)

Конституція України не містить застережень щодо можливості здійснення Конституційним
Судом України подальшого (а posteriori) конституційного контролю щодо закону про внесення змін
до Конституції України як конституційної поправки після його ухвалення Верховною Радою
України. Конституційному Суду України належить здійснювати подальший (а posteriori)
конституційний контроль щодо конституційних поправок після набрання ними чинності, оскільки
відсутність судового контролю за процедурою розгляду та ухвалення відповідних законів, що її
визначено приписами розділу ХІІІ Конституції України, може мати наслідком обмеження чи
скасування прав і свобод людини і громадянина, ліквідацію незалежності чи порушення
територіальної цілісності або зміну конституційного ладу у спосіб, не передбачений Конституцією
України. Не лише дотримання встановленої Конституцією України процедури розгляду, ухвалення
та набрання чинності законами, що як конституційні поправки є актами конституцієдавця, який діє
через Верховну Раду України, є неодмінною умовою легітимності установчої влади народу. Як
випливає зі статті 157 Конституції України, установча влада експліцитно обмежила себе тим, що не
дозволила змінювати ті приписи Конституції України, що захищають „права і свободи людини і
громадянина“, „незалежність“ і „територіальну цілісність“.
     (Абзац другий підпункту 2.4 пункту 2 мотивувальної частини)

За юридичними позиціями Конституційного Суду України, викладеними в його рішеннях,
„неконституційним може бути визнаний, зокрема, той правовий акт, стосовно якого були порушені
процесуальні вимоги, що встановлюються Конституцією України, а не іншими правовими актами“
(друге речення абзацу другого пункту 2 мотивувальної частини Рішення від 12 липня 2000 року №
9-рп/2000); „критерієм визнання актів неконституційними, зокрема, може стати порушення саме тих
процесуальних вимог їх розгляду, ухвалення або набрання чинності, які встановлені Конституцією
України, а не іншими правовими актами“ (перше речення пункту 7 мотивувальної частини Рішення
від 26 квітня 2018 року № 4-р/2018).
     (Абзац другий підпункту 6.1 пункту 6 мотивувальної частини)

Рішення Великої палати Конституційного Суду України від 1 листопада 2022 року № 2-р/2022 у
справі за конституційним поданням 50 народних депутатів України щодо відповідності
Конституції України (конституційності) Закону України „Про внесення змін до статті 80
Конституції України (щодо недоторканності народних депутатів України)“ (щодо
конституційного контролю змін до Конституції України після набрання ними чинності)
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