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Конституційний Суд України зазначав, що „конституційна процедура розгляду парламентом
питання щодо внесення змін до Конституції України послідовно у два етапи встановлена з метою
розведення у часі попереднього схвалення законопроекту про внесення змін до Конституції України
і його остаточного прийняття як закону, що унеможливлює прийняття законопроекту про внесення
змін до Конституції України як закону на одній черговій сесії Верховної Ради України, а також дає
народним депутатам України час для додаткового аналізу змісту цього законопроекту, з’ясування
можливих наслідків внесення змін до Основного Закону України тощо“ (абзац перший підпункту
2.7 пункту 2 мотивувальної частини Рішення від 15 березня 2016 року № 1-рп/2016). 
     Здійснюючи конституційний контроль за дотриманням конституційної процедури розгляду,
ухвалення або набрання чинності законами України відповідно до частини першої статті 152
Основного Закону України, Конституційний Суд України перевіряє не тільки дотримання
формальних процедур, передбачених у Конституції України. Перевірці також підлягає додержання
парламентом як представницьким органом народу своєї демократичної сутності, зокрема
зваженість, послідовність та обґрунтованість процесу обговорення рішень, які він ухвалює, реальна
можливість народних депутатів України здійснити свої права в цьому процесі.
     (Абзаци п’ятий, шостий підпункту 5.2 пункту 5 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)

Приписи частини першої статті 8, статті 19 Конституції України не регулюють питань
конституційної процедури розгляду, ухвалення Верховною Радою України законів або набрання
ними чинності, тому не можуть бути застосовними у цій справі [справі щодо конституційного
контролю змін до Конституції України після набрання ними чинності].
     (Абзац третій 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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