ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
РІШЕННЯ

КОНСТИТУЦІЙНОГО СУДУ УКРАЇНИ
у справі за конституційним поданням 101 народного депутата
України
частин

щодо
першої,

системному

офіційного
п'ятої

зв'язку

з

статті

тлумачення

103

пунктом

Конституції

16

розділу ХУ

положень
України

у

"Перехідні

положення" Конституції України
(справ а про строк, на який обирається Президент України)

м. К и ї в

Справа NQ 1-19/2014

15 травня 2014 року
NQ 5-рп/2014
Конституційний Суд України у складі суддів:
Бауліна Юрія Васильовича - головуючого,
Вдовіченка Сергія Леонідовича,
Запорожця Михайла Петровича,
Касмініна Олександра Володимировича,
Литвинова Олександра Миколайовича,
Мельника Миколи Івановича,
Саса Сергія Володимировича,
Сергейчука Олега Анатолійовича,
Сліденка Ігоря Дмитровича,
Стецюка Петра Богдановича - доповідача,
Шаптали Наталі Костянтинівни,
Шевчука Станіслава Володимировича,
Шишкіна Віктора Івановича,
розглянув на пленарному засіданні справу за конституційним поданням
1 О1 народного депутата У країни щодо офіційного тлумачення положень
частин першої, п'ятої статті 103 Конституції України у системному зв'язку з
пунктом

16

розділу

ХУ

"Перехідні

положення"

Конституції

України

стосовно визначення строку, на який обирається Президент України на
позачергових виборах.
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Приводом для розгляду справи відповідно до статей 39, 41 Закону
України "Про Конституційний Суд України" стало конституційне подання
101 народного депутата України.
Підставою для розгляду справи згідно зі статтею 93 Закону України
"Про Конституційний Суд України" є практична необхідність в офіційному
тлумаченНІ

вказаних

неоднозначним

положень

розумшням

Конституції

визначення

України,

строку,

на

який

зумовлена
обирається

Президент України на позачергових виборах.

Заслухавши суддю-доповідача Стецюка П.Б. та дослідивши матеріали
справи,

у

тому

числі

позиції

науковців

Інституту

держави

і

права

ім. В.М. Корецького НАН України, Львівського національного університету
імені

Івана

академія",

Франка,

Національного

Національного

університету

університету

"Одеська

юридична

"Києво-Могилянська

академія",

Конституційний Суд України

у с т а н о В и в:

1. Суб'єкт права на конституційне подання

-

101 народний депутат

України - звернувся до Конституційного Суду України з клопотанням дати
офіційне тлумачення положень частин першої, п'ятої статті 103 Конституції
України

у

системному

зв' язку

з

пунктом

16

розділу

ХУ

"Перехідні

положення" Конституції України стосовно визначення строку повноважень
Президента України, обраного на позачергових виборах.
Практичну необхідність в офіційній інтерпретації вказаних положень
Конституції України суб'єкт права на конституційне подання обrрунтовує
неоднозначним розумінням строку, на який обирається Президент України на
позачергових виборах,

оскільки від вирішення

цього питання залежить

можливість реалізації конституційного права громадян України на участь у
виборах Президента України. Автори клопотання вважають, що положення

G UОI4\Suddі\Ri5hсп\2б.dос

3
пункту 16 розділу ХУ "Перехідні положення" Конституції України за певних
обставин можуть призвести до ситуації, коли Президент України, обраний на
позачергових виборах, здійснюватиме свої повноваження в межах ІНшого
строку,

НІЖ

це передбачено

частиною

першою

статті

103 Конституції

України.

2.

Вирішуючи

l!орушене

в

конституційному

поданНІ

питання,

Конституційний Суд України виходить з такого.

2.1. Україна є демократичною, правовою державою, в якій визнається і
діє принцип верховенства права (стаття 1, частина перша статті 8 Основного
Закону України). Україна є республікою; носієм суверенітету і єдиним
джерелом влади в Україні є народ, який здійснює владу безпосередньо і через
органи державної влади та органи місцевого самоврядування (частини перша,
друга статті 5 Конституції України).
Конституційний Суд України в Рішенні вІД 29 травня 2013 року
N� 2-рп/2013 вказав, що істотне значення для функціонування демократичної
держави,

гарантування

11

республіканських

засад

має

встановлений

Основним Законом України порядок формування органів державної влади та
.
оргаНІВ

.
МІсцевого

самоврядування,

зокрема

.

.

перІОДИЧНІСТЬ

проведення

виборів до них (абзац перший пункту 3 мотивувальної частини).
Вибори

як

форму

здійснення

народного

волевиявлення

визначає

стаття 69 Основного Закону України.

2.2. Відповідно до статті 102 Конституції України Президент України є
главою держави і виступає від ії імені, гарантом державного суверенітету,
територіальної цілісності України, додержання Конституції України, прав І
свобод людини і громадянина.
В Основному Законі України встановлено строк, на який обирається
Президент У країни (частина перша статті 103), врегульовано питання щодо
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призначення І проведення чергових та позачергових виборів Президента
України (пункт 7 частини першої статті 85, частина п'ята статті 103).
У частині першій статті 103 Конституції України визначено,

що

Президент України обирається громадянами України на основі загального,
рівного і прямого виборчого права шляхом таємного голосування строком на
п'ять років. Згідно з частиною п'ятою цієї статті чергові вибори Президента
України проводяться в останню неділю березня п'ятого року повноважень
Президента
Президента

України;
України

у

разІ

вибори

дострокового

Президента

припинення

повноважень

України проводяться в

період

дев'яноста днів з дня припинення повноважень. Президент України, обраний
на

позачергових

виборах,

складає

присягу

у

п'ятиденний

строк

після

офіційного оголошення результатІВ виборів (частина четверта статті 104
Конституції України).
Таким чином, виходячи з Основного Закону України главу держави
може

бути

обрано

Конституційний
Конституції

як

Суд

України

на

чергових,

України
та

так

І

на

наголошує,
ІНших

що

позачергових
положення

статей,

11

яКІ

виборах.

стаТТІ

103

визначають

конституційно-правовий статус Президента України, не містять норм, які
встановлювали б інший строк, крім п'ятирічного, на який громадяни України
можуть обирати главу держави, незалежно від виду виборів (чергових або
позачергових).
Отже, закріплений частиною першою статті 103 Основного Закону
України п'ятирічний строк - єдиний конституційно встановлений строк, на
який

обирається

Президент

України.

Цей

строк

однаковою

МІРОЮ

поширюється як на Президента України, обраного на чергових виборах, так і
на Президента України, обраного на позачергових виборах.

3.

Відповідно

до

пункту

16

роздшу

ХУ

"Перехідні

положення"

Конституції У країни "чергові вибори Президента України після відновлення
положень
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Конституції

України в

редакції

від 28

червня 1996 року за

5
Рішенням
NQ

Конституційного

20-рп/201 О

У

справі

Суду

про

України

вІД

додержання

30

вересня

процедури

2010

внесення

року

змін

до

Конституції України проводяться в останню неділю березня 2015 року". Цим
пунктом було доповнено розділ ХУ "Перехідні положення" Конституції
України згідно із Законом України "Про внесення змін до Конституції
України щодо проведення чергових виборів народних депутатів України,
Президента

України,

депутатів

Верховної

Ради

Автономної

Республіки

Крим, місцевих рад та сільських, селищних, міських голів" від 1 лютого
2011 року NQ 2952-УІ.
Конституційний
"Перехідні

Суд

положення"

України

вважає,

Конституції

що

України

пунктом
було

16 роздІЛ ХУ
доповнено

для

унормування конкретної ситуації, що виникла у зв'язку із внесенням змін до
Конституції України стосовно правового регулювання виборів Президента
України та необхідністю встановлення (після проведення виборів глави
держави 17 січня 2010 року) дати наступних чергових виборів Президента
України, а саме в останню неділю березня 2015 року. Аналіз змісту положень
цього пункту дає ПІдстави для висновку, що ними визначено дату лише
наступних

чергових

виборів

Президента

України

1

положення

Ц1

не

поширюються на правовідносини щодо позачергових виборів глави держави.
Отже, проведення позачергових виборів Президента України до останньої
неділі березня 2015 року унеможливлює застосування пункту 16 розділу ХУ
"Перехідні

положення"

Конституції

втрачають

функціональне

У країни,

призначення

і

оскільки

взаємозв'язок

його
з

положення

положеннями

частин першої, п'ятої статті 103 Основного Закону України.

Враховуючи наведене та керуючись статтями 147, 150, 153 Конституції
України, статтями 51, 62, 63, 66, 67, 69, частиною першою статті 95 Закону
України "Про Конституційний Суд України", Конституційний Суд України
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в и р і ш и в:

1. Положення частин першої, п'ятої стаТТІ 103 Конституції України
необхідно розуміти так, що Президент України обирається громадянами
України на позачергових, як і на чергових, виборах строком на п'ять років.

2.

Рішення

Конституційного

Суду

України

є

обов'язковим

до

виконання на території України, остаточним і не може бути оскаржене.

Рішення Конституційного Суду України ПІдлягає опублікуванню у
"Віснику Конституційного Суду України" та в інших офіційних виданнях
України.

КОНСТИТУЦІЙНИЙ СУД УКРАЇНИ
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