
ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА 

до проекту Закону України "Про особливу процедуру усунення 

Президента України з поста (імпічмент)" 

 

1. Обґрунтування необхідності прийняття законопроекту   

Відповідно до частин першої, другої статті 102 Конституції України 
Президент України є главою держави і виступає від її імені, є гарантом 

державного суверенітету, територіальної цілісності України, додержання 

Конституції України, прав і свобод людини і громадянина. 

Однією із підстав дострокового припинення повноважень Президента 

України, визначеного частиною другою статті 108 Основного Закону, є 

усунення з поста в порядку імпічменту. 
Усунення Президента України з поста в порядку особливої процедури 

(імпічменту) є одним із елементів системи стримувань і противаг та 

механізмом контролю суспільства за інституціями влади. 

У статтях 85 та 111 Конституції України визначаються правові засади 

усунення Президента України з поста в порядку імпічменту.  

З метою деталізації та уточнення вищевказаних положень  
15 січня 2009 року парламентом ухвалено Закон № 890-VI "Про тимчасові 

слідчі комісії, спеціальну тимчасову слідчу комісію і тимчасові спеціальні 

комісії Верховної Ради України".  

На зазначений вище Закон містять посилання окремі статті глави 30 

Регламенту Верховної Ради України, яка визначає порядок дострокового 

припинення повноважень Президента України у разі усунення з поста в 
порядку імпічменту.   

Проте 10 вересня 2009 року Закон, на який посилається Регламент 

Верховної Ради, втратив чинність на підставі рішення Конституційного  

Суду України у справі № 20-рп/2009 про визнання його неконституційним. 

Крім того, зазначений Регламент містить низку прогалин, які 

об'єктивно унеможливлюють практичну реалізацію положень Конституції 
України щодо усунення Президента України з поста в порядку імпічменту. 

Зокрема, не визначений правовий статус спеціального прокурора, 

спеціальних слідчих, не врегульовані окремі питання щодо їх обрання, а 

також обрання голови, секретаря та членів спеціальної тимчасової слідчої 

комісії тощо. 

Відтак, чинне законодавство у відповідній сфері містить низку 
невизначеностей та суттєвих недоліків, без усунення яких передбачені у 

чинному законодавстві положення щодо порядку імпічменту  

Президента України носять суто декларативний характер та не можуть бути 

реалізованими на практиці. 

 

2. Мета  і завдання  законопроекту  

Метою і завданнями прийняття цього законопроекту є створення 

правових засад для гарантування реалізації народними депутатами України 
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як представниками Українського народу парламентського контролю за 

дотриманням главою держави Конституції та законів України, відновлення 

системи стримувань та противаг шляхом забезпечення можливості 

практичної реалізації процедури імпічменту Президента України.  

 

3. Загальна характеристика та основні положення законопроекту  

Проект Закону визначає порядок дострокового припинення 

повноважень Президента України у разі усунення з поста в порядку 

імпічменту. 

Проект передбачає, що: 
процедура імпічменту ініціюватиметься більшістю народних депутатів 

України від конституційного складу Верховної Ради України; 

з метою повного, всебічного та неупередженого розслідування 

утворюватиметься спеціальна тимчасова слідча комісія, до складу якої 

входитимуть народні депутати України (з урахуванням принципу 

пропорційного представництва депутатських фракцій та груп), спеціальний 
прокурор і спеціальні слідчі; 

захист прав, свобод і законних інтересів глави держави у процедурі 

імпічменту забезпечуватимуть захисники Президента України; 

спеціальна тимчасова слідча комісія готуватиме висновки і пропозиції 

щодо вчинення Президентом України державної зради або іншого злочину; 

пленарне засідання Верховної Ради України, на якому 
розглядатимуться вказані висновки і пропозиції, буде відкритим (за винятком 

випадків, коли висновки і пропозиції або додані до них матеріали 

міститимуть інформацію, що становить державну або іншу охоронювану 

законом таємницю); 

після прийняття Верховною Радою України рішення про звинувачення 

Президента України Верховна Рада України звертатиметься до 
Конституційного Суду України (для отримання висновку щодо додержання 

конституційної процедури розслідування і розгляду справи про усунення 

Президента України з поста в порядку імпічменту) та Верховного Суду (для 

одержання висновку про те, що діяння, в яких звинувачується Президент 

України, містять ознаки державної зради або іншого злочину); 

рішення про усунення Президента України з поста в порядку 
імпічменту прийматиметься лише у разі, якщо висновки Конституційного 

Суду України та Верховного Суду засвідчать дотримання вимог Конституції 

та законів України; 

відповідне рішення вважатиметься прийнятим, якщо за нього 

проголосує не менш як три чверті народних депутатів України від 
конституційного складу Верховної Ради України; 

у разі неприйняття Верховною Радою України постанови про усунення 

Президента України з поста в порядку імпічменту головуючий від імені 

парламенту вибачиться перед Президентом України. 
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4. Стан нормативно-правової бази у зазначеній сфері правового 

регулювання 

У відповідній сфері суспільних відносин діють Конституція України, 
закони України "Про Регламент Верховної Ради України", "Про 

Конституційний Суд України". 

 

5. Фінансово-економічне обґрунтування законопроекту 

Прийняття цього законопроекту не потребує додаткових витрат із 

Державного бюджету України. 

 

6. Прогноз соціально-економічних та інших наслідків прийняття 

акта  

Прийняття проекту Закону дасть змогу створити правові засади для 

гарантування реалізації народними депутатами України як представниками 

Українського народу парламентського контролю за дотриманням главою 
держави Конституції та законів України, відновлення системи стримувань та 

противаг шляхом забезпечення можливості практичної реалізації процедури 

імпічменту Президента України через усунення низки недоліків та прогалин 

у чинному законодавстві, існування яких наразі унеможливлює таку 

реалізацію. 

Крім того, прийняття проекту Закону дасть змогу забезпечити 
необхідну відкритість та гласність під час розслідування обставин щодо 

вчинення Президентом України державної зради або іншого злочину та 

прийняття Верховною Радою України відповідних рішень. 

 

 

 
 

Глава Адміністрації  

Президента України                                   А.БОГДАН                                                                   
 


