
Проблемні питання 
виконання рішень 
Конституційного 
Суду України 



В Україні, як і в багатьох 
європейських країнах з 
розвинутою конституційною 
юстицією, в Основному Законі 
не сказано чи є рішення 
Конституційного Суду джерелом 
права і яким саме. 



Аналіз змісту мотивувальної 
частини рішень Конституційного 
суду України демонструє 
сформовану систему 
прецедентів, якими суд 
керується при ухваленні нових 
рішень.  



Причини невиконання рішень КС: 
1)рецидиви правового нігілізму; 
2)повільність правотворчої роботи; 
3)необґрунтованість позиції органів, що 

не бажають змінювати 
правозастосовну практику; 

4)незрозумілість правових позицій; 
5)слабке інформування про рішення 

Суду;  



Закон України “Про порядок і 
способи виконання рішень 
Конституційного Суду України” 



У 1997 – 2010 рр. від Президента надійшло до КС 
загалом 204 подання. Протягом 2011—2013 рр. — 
жодного, так само як і від Кабінету Міністрів.  
 
Верховна Рада поводила себе схоже: у 1997 – 2010 рр. 
від неї надійшло 23 подання, у 2011 р. — жодного, у 
2011 – 2012 рр. — по 2.  
 
Основними суб’єктами, які звертались до КС з 
поданнями, були народні депутати. Так, у 1997 – 2010 
рр. від останніх надійшло 379 подань, у 2011 р. – 18, у 
2012 р. – 14, у поточному році – 5. 



Від Верховного Суду: у 1997 – 2010 рр. – 24, у 
2011 р. – 2, у 2012 рр. – 2, у 2013 р. – жодного. 
 
Органи державної влади: у 1997 – 2010 рр. – 
126, у 2011 р. – 4, у 2012 – 2013 рр. – по 1. 
 
Органи місцевого самоврядування: у 1997 – 
2010 рр. – 134, у 2011 р. – 5, у 2012 рр. – 6, у 
2013 р. – 1. 



 
Отримано та опрацьовано конституційних звернень: 

    
           1997-2010       2011       2012       2013 
 
Громадяни:         2318  345      401         354 
 
Юридичні особи:        551  90      75           48 



У рішенні від 10.01.2008 №1-рп/2008 КС дійшов 
висновку, що «третейський розгляд спорів сторін у 
сфері цивільних і господарських правовідносин — це 
вид недержавної юрисдикційної діяльності, яку 
третейські суди здійснюють на підставі законів 
шляхом застосування, зокрема, методів арбітрування. 
Здійснення третейськими судами функції захисту є 
здійсненням ними не правосуддя, а третейського 
розгляду спорів сторін у цивільних і господарських 
правовідносинах у межах права, визначеного ч.5 ст.55 
Конституції». 



У постановах від 12.05.2010 №17/171-09 та від 5.10.2010 
№5/56д/10 Вищий господарський суд дійшов 
висновку, що наявність третейської угоди 
(третейського застереження) не свідчить про 
обов’язок особи в разі виникнення спору звертатися 
за його вирішенням лише до третейського суду, не 
тягне за собою позбавлення права особи на 
звернення з позовом до господарського суду та не 
забороняє останньому розглядати й вирішувати по 
суті такий спір. У касаційній інстанції зазначали, що 
норми законодавства не обмежують юрисдикції 
господарського суду у зв’язку з третейською угодою 
між сторонами. 



Іншої позиції ВГС дотримувався, наприклад, у 
постановах від 15.06.2010 №1/6пд та від 23.06.2011 
№1/35-37/618.  
Згідно з нею господарський суд, до якого подано 
позов з питання, котре є предметом третейської угоди, 
припиняє провадження у справі, якщо є заперечення 
однієї зі сторін стосовно вирішення спору в 
господарському суді й судом не буде визнано, що 
третейська угода є недійсною, втратила чинність або 
не може бути виконана. 



Надаючи офіційне тлумачення положення частини 
першої статті 61 Сімейного кодексу, відповідно до 
якого об'єктом права спільної сумісної власності 
подружжя може бути будь-яке майно, за винятком 
виключеного з цивільного обороту, Конституційний 
Суд дійшов висновку, що “статутний капітал та майно 
приватного підприємства є об'єктом права спільної 
сумісної власності подружжя”. 
(рішення КС № 17-рп від 19.09.2012) 



Згідно зі ст. 2 Цивільного кодексу юридичні особи є 
самостійними учасниками цивільних правовідносин. 
Однією з обов'язкових ознак юридичної особи є 
майнова відокремленість (самостійність). 
Майно юридичної особи формується за рахунок 
статутних внесків – майна інших суб'єктів цивільного 
права. 
З моменту державної реєстрації, майно, зокрема, 
фізичних осіб передане у якості внеску до статутного 
капіталу юридичної особи, відокремлюється від 
фізичної особи і вважається таким, що належить 
новому суб'єкту -  юридичній особі. 



1. Той з подружжя, хто є учасником юридичної особи: 
- має корпоративні права (особисті та майнові) у повному 

обсязі; 
- самостійно здійснює належні йому корпоративні права. 
 
2. Той з подружжя, хто не є учасником юридичної особи, 

має право на частку: 
- прибутку (доходу), яка була сплачена (видана) при 

розподілі прибутку юридичної особи; 
- майна, що одержане учасником юридичної особи у разі 

його виходу з останньої та продажу належної йому 
частки в статутному фонді юридичної особи іншій особі; 

-  майна, що одержане учасником товариства у разі 
ліквідації юридичної особи. 



Дякую за 
увагу! 

LCF LAW GROUP 
 

науковий радник 
Потьомкін Андрій 
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