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ПРОБЛЕМИ КОНСТИТУЦІЙНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ 
 
Існує проблема та одночасно потребує удосконалення питання 

щодо інституту конституційної відповідальності органів державної 
влади та їх посадових осіб за порушення законодавства, а також 
органів місцевої самоврядної влади та їх посадових осіб перед 
іншими суб’єктами: кодифікувати законодавство з питань 
конституційної відповідальності в окремому Законі «Про 
конституційну відповідальність в Україні», де необхідно чітко 
визначити зміст конституційної відповідальності, коло її суб'єктів, 
уніфікувати підстави застосування, поняття і види конституційних 
деліктів, санкцій, а також процедуру залучення до зазначеного виду 
відповідальності; чітко розділити компетенцію органів державної 
влади і місцевого самоврядування для визначення меж їх взаємної 
конституційної відповідальності; розробити механізм 
конституційної відповідальності державних органів та їх посадових 
осіб; удосконалювати у напрямку ускладнення процедури 
конституційної відповідальності вищих органів державної влади з 
одночасним закріпленням основ конституційної відповідальності їх 
посадових осіб; конкретизувати підстави відмежування 
конституційної відповідальності від інших видів юридичної 
відповідальності.  
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Створення цілісного, завершеного механізму конституційної 

відповідальності потребує організації спеціального судового органу, 
який би вирішував справи щодо порушення Конституції та інших 
актів конституційного права суб'єктами конституційно-правових 
відносин. Таким органом може бути Державний Суд України. 
Конституційно має бути визначений склад нового судового органу. 
Деяким орієнтиром, очевидно, можна вважати польський варіант. 
Норми Конституції Польщі закріплюють наступний склад 
Державного Трибуналу: голова, 2 заступника голови та 16 членів, 
котрі обираються Сеймом не з числа депутатів та сенаторів на час 
повноважень Сейму. Заступники Голови Трибуналу, а також не 
менше половини членів Державного Трибуналу повинні мати 
кваліфікацію, яка необхідна для того, щоб обіймати посаду судді. 
Головою Державного Трибуналу Конституція Польщі закріплює 
Першого Голову Верховного Суду [2, ст.199]. Таким чином, 
Державний Трибунал легітимується Сеймом. При цьому слід 
підкреслити, що Першого Голову Верховного Суду, який відповідно 
до положень Конституції Польщі є Головою Державного Трибуналу, 
призначає Президент Польщі з числа кандидатів, представлених 
Загальними Зборами Суддів Верховного Суду [2, ст. 198]. 

 Конституція Польщі гарантує незалежність членів Державного 
Трибуналу при здійсненні функції судді Державного Трибуналу та 
їх підкорення лише Конституції і законам. 

Повне та всебічне забезпечення організації і функціонування 
механізму конституційної відповідальності вимагає, крім 
конституційних основ, розроблення і прийняття на конституційному 
фундаменті спеціального закону «Про конституційну 
відповідальність в Україні». Така пропозиція сформульована щодо 
однойменного інституту в Російській Федерації. 

 Слушною є думка Колосової Н.М., що створенню якісного 
національного регулювання розглядуваних суспільних відносин 
сприяло б прийняття Міжпарламентською Асамблеєю 
Співдружності Незалежних Держав рекомендаційного модельного 
закону про конституційну відповідальність, у розробленні якого 
мають взяти участь представники незалежних держав, в тому числі 
України [ 2, ст. 68-69]. 
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