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Анотація

Зміст збірника подано з урахуванням останніх змін до чинного законодавства
України.   

Також читачам пропонуються матеріали довідкового та методичного
характеру.
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РОЗДІЛ 1 
ПОСТАНОВИ ПЛЕНУМУ ВЕРХОВНОГО СУДУ 

УКРАЇНИ 
 
 

1. ПОСТАНОВИ ПЛЕНУМУ ВСУ З ЗАГАЛЬНИХ ПИТАНЬ 
 

ПЛЕНУМ ВЕРХОВНОГО СУДУ УКРАЇНИ 

ПОСТАНОВА 

від 1 листопада 1996 року № 9 

Про застосування Конституції України при здійсненні правосуддя 
 

Конституцією України кожній людині гарантовано право зверну-
тись до суду для захисту своїх конституційних прав і свобод. Консти-
туція має найвищу юридичну силу, а її норми є нормами прямої дії. Це 
зобов’язує суди при розгляді конкретних справ керуватись насамперед 
нормами Конституції України. 

З метою правильного застосування норм Конституції при здійсненні 
правосуддя Пленум Верховного Суду України постановляє дати судам 
такі роз’яснення: 

 
1. Відповідно до ст. 8 Конституції в Україні визнається і діє прин-

цип верховенства права. Конституційні права та свободи людини і гро-
мадянина є безпосередньо діючими. Вони визначають цілі і зміст зако-
нів та інших нормативно-правових актів, зміст і спрямованість 
діяльності органів законодавчої та виконавчої влади, органів місцевого 
самоврядування і забезпечуються захистом правосуддя. 

Виходячи із зазначеного принципу та гарантування Конституцією 
судового захисту конституційних прав і свобод, судова діяльність має 
бути спрямована на захист цих прав і свобод від будь-яких посягань 
шляхом забезпечення своєчасного і якісного розгляду конкретних 
справ. При цьому слід мати на увазі, що згідно зі ст. 22 Конституції за-
кріплені в ній права і свободи людини й громадянина не є вичерпними. 

2. Оскільки Конституція України, як зазначено в її ст. 8, має найви-
щу юридичну силу, а її норми є нормами прямої дії, суди при розгляді 
конкретних справ мають оцінювати зміст будь-якого закону чи іншого 
нормативно-правового акта з точки зору його відповідності Конституції 
і в усіх необхідних випадках застосовувати Конституцію як акт прямої 
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дії. Судові рішення мають грунтуватись на Конституції, а також на 
чинному законодавстві, яке не суперечить їй. 

У разі невизначеності в питанні про те, чи відповідає Конституції 
України застосований закон або закон, який підлягає застосуванню в 
конкретній справі, суд за клопотанням учасників процесу або за влас-
ною ініціативою зупиняє розгляд справи і звертається з мотивованою 
ухвалою (постановою) до Верховного Суду України, який відповідно 
до ст. 150 Конституціїможе порушувати перед Конституційним Судом 
України питання про відповідність Конституції законів та інших нор-
мативно-правових актів. Таке рішення може прийняти суд першої, ка-
саційної чи наглядової інстанції в будь-якій стадії розгляду справи. 

Суд безпосередньо застосовує Конституцію у разі: 
1) коли зі змісту норм Конституції не випливає необхідність додат-

кової регламентації її положень законом; 
2) коли закон, який був чинним до введення в дію Конституції чи 

прийнятий після цього, суперечить їй; 
3) коли правовідносини, що розглядаються судом, законом України 

не врегульовано, а нормативно-правовий акт, прийнятий Верховною 
Радою або Радою міністрів Автономної Республіки Крим, суперечить 
Конституції України; 

4) коли укази Президента України, які внаслідок їх нормативно-
правового характеру підлягають застосуванню судами при вирішенні 
конкретних судових справ, суперечать Конституції України. 

Якщо зі змісту конституційної норми випливає необхідність додат-
кової регламентації її положень законом, суд при розгляді справи пови-
нен застосувати тільки той закон, який грунтується на Конституції і не 
суперечить їй. 

3. Слід мати на увазі, що суд не може, застосувавши Конституцію як 
акт прямої дії, визнати неконституційними закони чи правові акти, пе-
релічені в ст. 150 Конституції, оскільки це віднесено до виключної 
компетенції Конституційного Суду України. 

Разом з тим суд може на підставі ст. 144 Конституції визнати таки-
ми, що не відповідають Конституції чи законам України, рішення орга-
нів місцевого самоврядування, а на підставі ст. 124 Конституції – акти 
органів державної виконавчої влади: міністерств, відомств, місцевих 
державних адміністрацій тощо. Звернення до Конституційного Суду 
України в такому разі не вимагається. 

4. Виходячи з положення ст. 9 Конституції України про те, що чинні 
міжнародні договори, згода на обов’язковість яких надана Верховною 
Радою України, є частиною національного законодавства України, суд 
не може застосувати закон, який регулює правовідносини, що розгля-
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даються, інакше як міжнародний договір. У той же час міжнародні до-
говори застосовуються, якщо вони не суперечать Конституції України. 

5. Судам необхідно виходити з того, що нормативно-правові акти 
будь-якого державного чи іншого органу (акти Президента України, 
постанови Верховної Ради України, постанови і розпорядження Кабіне-
ту Міністрів України, нормативно-правові акти Верховної Ради Авто-
номної Республіки Крим чи рішення Ради міністрів Автономної Респу-
бліки Крим, акти органів місцевого самоврядування, накази та 
інструкції міністерств і відомств, накази керівників підприємств, уста-
нов та організацій тощо) підлягають оцінці на відповідність 
якКонституції, так і закону. 

Якщо при розгляді справи буде встановлено, що нормативно-
правовий акт, який підлягав застосуванню, не відповідає чи суперечить 
законові, суд зобов’язаний застосувати закон, який регулює ці право-
відносини. 

6. Згідно з ч. 2 ст. 6 Конституції органи законодавчої, виконавчої та 
судової влади здійснюють свої повноваження у встановлених Консти-
туцією межах і відповідно до законів України. 

Закони та інші нормативні акти, прийняті до набуття чинності Кон-
ституцією, є чинними в частині, що не суперечить їй (ст. 1 розділу XV 
Конституції). У зв’язку з цим при розгляді справи суд може на підставі 
Постанови Верховної Ради України від 12 вересня 1991 р. «Про поря-
док тимчасової дії на території України окремих актів законодавства 
СРСР» застосувати нормативні акти колишнього Союзу РСР, які не су-
перечать Конституції і законам України. 

7. Звернути увагу судів на те, що згідно з ч. 2 ст. 57 Конституції є 
нечинними, а отже, не можуть застосовуватись ті закони та інші норма-
тивно-правові акти, що визначають права і обов’язки громадян, які не 
доведені до відома населення у встановленому законом порядку. Це 
означає, що судове рішення не може грунтуватись на неоприлюднених 
нормативно-правових актах такого змісту. 

8. З урахуванням конституційного положення про те, що правосуддя 
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туції), судам підвідомчі всі спори про захист прав і свобод громадян. 
Суд не вправі відмовити особі в прийнятті позовної заяви чи скарги 
лише з тієї підстави, що її вимоги можуть бути розглянуті в передбаче-
ному законом досудовому порядку. 

Статтею 55 Конституції кожній людині гарантовано право на оска-
рження в суді рішень, дій чи бездіяльності органів державної влади, мі-
сцевого самоврядування, посадових осіб і службових осіб, а тому суд 
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