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ВИСНОВОК
щодо проекту Закону про конституційну процедуру
(реєстр. № 4533)
Комітет Верховної Ради України з питань правової політики розглянув на
своєму засіданні 01 квітня 2021 року (протокол № 51) проект Закону про
конституційну процедуру (далі – Законопроект), який був доопрацьований у
Комітеті відповідно до Постанови Верховної Ради України від 28 січня 2021 року
№ 1148-IX «Про направлення на повторне перше читання проекту Закону
України про конституційну процедуру».
Законопроект доопрацьовано з урахуванням зауважень, що висловлені
народними депутатами України на пленарному засіданні Верховної Ради
України 28 січня 2021 року під час обговорення у першому читанні
законопроектів про конституційну процедуру (реєстр. № 4533 від 21 грудня 2020
року) та про процедуру розгляду справ і виконання рішень Конституційного
Суду України (реєстр. № 4533-1 від 06 січня 2021 року).
Також, під час доопрацювання було враховано пропозиції подані до
повторного першого читання Законопроекту відповідно до частини першої статті
109 Регламенту Верховної Ради України народними депутатами України
Качурою О.А., Совгирею О.В., Стефанчуком Р.О.
Крім того, враховано зауваження та пропозиції висловлені у висновку
Європейської комісії «За демократію через право» (Венеційської комісії) від
22 березня 2021 року № 1024/2021.
Законопроектом пропонується шляхом прийняття окремого закону
визначити порядок здійснення Конституційним Судом України своїх
повноважень під час розгляду справ конституційної юрисдикції, підстави і
порядок звернення до нього, процедуру розгляду ним справ, постановлення і
виконання його рішень, надання висновків.
Також Законопроектом вносяться зміни до Кодексу адміністративного
судочинства України, Цивільного процесуального кодексу України, законів
України «Про Регламент Верховної Ради України», «Про державну службу»,
«Про Конституційний Суд України».
У доопрацьованому Законопроекті вдосконалено, зокрема, положення
щодо:
- внутрішніх актів Конституційного Суду України;

- зміни, розвитку і конкретизації конституційної доктрини;
- відкритості Конституційного Суду України;
- відводу (самовідводу) у разі наявності у судді Конституційного Суду
реального чи потенційного конфлікту інтересів;
- підстав для відмови у відкритті конституційного провадження;
- особливостей процедури постановлення ухвал, ухвалення рішень,
висновків Конституційного Суду України (його Сенатів) на засіданнях;
- дисциплінарної відповідальності суддів Конституційного Суду;
- діяльності Секретаріату Конституційного Суду України.
Обговоривши положення Законопроекту, враховуючи приписи статей 111,
115, 116 Регламенту Верховної Ради України, Комітет з питань правової
політики вирішив:
1. Подати на розгляд Верховної Ради України доопрацьований проект
Закону про конституційну процедуру (додається).
2. Рекомендувати Верховній Раді України за результатами розгляду в
повторному першому читанні прийняти Законопроект за основу, скоротивши
наполовину строк на внесення пропозицій і поправок.
3. Звернутись до Голови Верховної Ради України з пропозицією оголосити
на пленарному засіданні під час розгляду даного Законопроекту про необхідність
внесення пропозицій і поправок щодо виправлень, уточнень, усунення помилок
та/або суперечностей у тексті Законопроекту, інших структурних частин
Законопроекту та/або інших законодавчих актів, що не були предметом розгляду
в першому читанні та відповідають предмету правового регулювання
Законопроекту.
4. Доповідачем від Комітету з цього питання під час розгляду на
пленарному засіданні Верховної Ради України визначити заступника Голови
Комітету Совгирю О.В.
Голова Комітету
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