
Стаття 6  №№ 6-рп/99, 1-в/03, 17-рп/04, 5-рп/16, 5-р/19, 6-в/19, 10-р/20

Метою функціонального поділу державної влади на законодавчу, виконавчу та судову (стаття 6
Конституції України) є розмежування повноважень між різними органами державної влади та
недопущення привласнення повноти державної влади однією з гілок влади.

(абзац перший пункту 2 мотивувальної частини)
     Рішення Конституційного Суду України від 24 червня 1999 року №  6-рп/1999 у справі за
конституційним поданням Верховного Суду України щодо відповідності Конституції України
(конституційності) положень статей 19, 42 Закону України "Про Державний бюджет України на
1999 рік" (справа про фінансування судів)

Організація і здійснення державної влади на засадах її поділу на законодавчу, виконавчу та
судову не є самоціллю, а покликана забезпечувати права і свободи людини і громадянина. Це,
зокрема, випливає зі змісту статті 3 Конституції України.

(третє, четверте речення абзацу четвертого підпункту 4.6.2 підпункту 4.6 пункту 4
мотивувальної частини)
     Висновок Конституційного Суду України від 30 жовтня 2003 року №  1-в/2003 у справі про
надання висновку щодо відповідності проекту Закону України "Про внесення змін до Конституції
України", направленого Головою Верховної Ради України, вимогам статей 157 і 158 Конституції
України (справа про внесення змін до статей 29, 59, 78 та інших Конституції України)

Здійснення державної влади на засадах її поділу на законодавчу, виконавчу та судову означає,
передусім, самостійне виконання кожним органом державної влади своїх функцій і повноважень. Це
не виключає взаємодії органів державної влади, в тому числі надання необхідної інформації, участь
у підготовці або розгляді певного питання тощо. Однак така взаємодія має здійснюватися з
урахуванням вимог статей 6, 19 Конституції України, відповідно до яких органи державної влади
зобов‘язані діяти на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та
законами України.
     За змістом зазначених конституційних положень в аспекті питання, що розглядається, у
випадках, не передбачених Конституцією і законами України, залучення до роботи тимчасових
спеціальних комісій органів державної влади (їх представників) має здійснюватися за погодженням
з цими органами.

(абзаци перший, другий пункту 4 мотивувальної частини)
     Рішення Конституційного Суду України від 18 листопада 2004 року № 17-рп/2004 у справі за
конституційним поданням 58 народних депутатів України щодо відповідності Конституції
України (конституційності) Постанови Верховної Ради України “Про Тимчасову спеціальну
комісію Верховної Ради України з питань моніторингу реалізації законодавства про вибори
Президента України” (справа про Тимчасову спеціальну комісію Верховної Ради України)

Метою функціонального поділу державної влади на законодавчу, виконавчу та судову є, зокрема,
розмежування повноважень між різними органами державної влади, що означає самостійне
виконання кожним із них своїх функцій та здійснення повноважень відповідно до Конституції та
законів України.

(абзац другий підпункту 2.1 пункту 2 мотивувальної частини)
     Рішення Конституційного Суду України від 8 липня 2016 року №  5-рп/2016 у справі за
конституційним поданням Верховного Суду України щодо відповідності Конституції України
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(конституційності) окремого положення пункту 11 Прикінцевих положень Закону України „Про
Державний бюджет України на 2016 рік“

Конституція України містить низку фундаментальних щодо здійснення державної влади
положень, за якими: права і свободи людини та їх гарантії визначають зміст і спрямованість
діяльності держави; держава відповідає перед людиною за свою діяльність; утвердження і
забезпечення прав і свобод людини є головним обов’язком держави (частина друга статті 3); ніхто
не може узурпувати державну владу (частина четверта статті 5); державна влада в Україні
здійснюється на засадах її поділу на законодавчу, виконавчу та судову; органи законодавчої,
виконавчої та судової влади здійснюють свої повноваження у встановлених Конституцією України
межах і відповідно до законів України (стаття 6); в Україні визнається і діє принцип верховенства
права; Конституція України має найвищу юридичну силу; закони та інші нормативно-правові акти
приймаються на основі Конституції України і повинні відповідати їй; норми Конституції України є
нормами прямої дії (стаття 8); органи державної влади та органи місцевого самоврядування, їх
посадові особи зобов’язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що
передбачені Конституцією та законами України (частина друга статті 19).
     Названі конституційні приписи, перебуваючи у взаємозв’язку, відображають фундаментальне
положення конституціоналізму щодо необхідності обмеження державної влади з метою
забезпечення прав і свобод людини та зобов’язують наділених державною владою суб’єктів діяти
виключно відповідно до установлених Конституцією України цілей їх утворення.
     Здійснення державної влади відповідно до вказаних конституційних приписів, зокрема на
засадах її поділу на законодавчу, виконавчу та судову, завдяки визначеній Основним Законом
України системі стримувань і противаг забезпечує стабільність конституційного ладу, запобігає
узурпації державної влади та узурпації виключного права народу визначати і змінювати
конституційний лад в Україні. <…>

(абзаци четвертий – шостий підпункту 3.1 пункту 3 мотивувальної частини)
     Рішення Конституційного Суду України (Велика палата) від 13 червня 2019 року № 5-р/2019 у
справі за конституційним поданням 46 народних депутатів України щодо відповідності
Конституції України (конституційності) частини першої статті 1, пункту 2 частини першої
статті 4, частини першої, абзаців першого, другого частини другої статті 5, абзаців другого,
третього, четвертого, п’ятого, тридцять дев’ятого, сорокового частини третьої, частини
шостої статті 8 Закону України „Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у
сферах енергетики та комунальних послуг“ (справа про Національну комісію, що здійснює
державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг)

<…> Водночас Конституційний Суд України наголошує на фундаментальному значенні
положень статті 6 Конституції України для забезпечення існування правової держави та ефективної
системи захисту й гарантування конституційних прав і свобод людини і громадянина. Із принципом
поділу державної влади нерозривно пов’язані, зокрема, такі засадничі положення Основного Закону
України: Україна є демократичною і правовою державою (стаття 1); в Україні визнається і діє
принцип верховенства права (частина перша статті 8).

(абзац вісімнадцятий підпункту 2.1 пункту 2 мотивувальної частини)
     Висновок Конституційного Суду України (Велика палата) від 20 листопада 2019 року №  6-
в/2019 у справі за конституційним зверненням Верховної Ради України про надання висновку щодо
відповідності законопроекту про внесення змін до статей 85 та 101 Конституції України (щодо
уповноважених Верховної Ради України) (реєстр. № 1016) вимогам статей 157 і 158 Конституції
України

Конституційний Суд України вважає, що принцип поділу влади (стаття 6 Конституції України)
очевидно зазнає порушення, якщо законодавчий орган своїм актом тимчасово зупиняє виконання
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остаточних судових рішень.

(абзац сьомий підпункту 5.1 пункту 5 мотивувальної частини)
     Рішення Конституційного Суду України (Велика палата) від 28 серпня 2020 року № 10-р/2020 у
справі за конституційним поданням Верховного Суду щодо відповідності Конституції України
(конституційності) окремих положень постанови Кабінету Міністрів України „Про встановлення
карантину з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби
COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, та етапів послаблення протиепідемічних
заходів“, положень частин першої, третьої статті 29 Закону України „Про Державний бюджет
України на 2020 рік“, абзацу дев’ятого пункту 2 розділу ІІ „Прикінцеві положення“ Закону України
„Про внесення змін до Закону України „Про Державний бюджет України на 2020 рік“
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