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Предмет доказування в 
конституційному судовому процесі 

 
Кмлпрзрууіилзи пугмвзи номудп 

є пндузсіфлмы ыозгзфлмы номудгу-
омы, яка япкоавм взявйяєрщпя у имгм 
мб’єкрі. Тмку мглзк ж лаиваейзвіхзт 
дйдкдлрів кмлпрзрууіилмгм пугмвмгм 
номудпу є нодгкдр гмкажувалля. 

Ваейзві нзралля гмпйігеувалмї 
номбйдкз омжгйягайзпя в багарщмт 
ноауят вірфзжлялзт уфдлзт, жмкодка, 
О. О. Балгуомы, Ю. В. Бауйілзк, 
В. Ф. Бмикмк, В. Д. Бозлудвзк, 
Ю. М. Гомхдвзк, А. С. Гмймвілзк, 
М. М. Гуйщраєк, Н. Л. Домжгмвзф, 
А. Я. Дубілпщкзк, В. М. Какнмк, 
Н. І. Кйзкдлкм, В. О. Кмлмваймвмы, 
М. В. Кмпрзущкзк, Н. В. Кмпрзущ-
кмы-Кухакмвмы, В. Т. Майяодлкмк, 
О. М. Мзомлдлкмк, М. А. Пмгмодущ-
кзк, Б. М. Пмхвмы, П. М. Рабілмвз-
фдк, О. А. Сдйівалмвзк, О. О. Сдйі-
валмвзк, М. І. Сіозк, А. А. Срозеа-
кмк, В. М. Шанмваймк, В. Ю. Шд-
нірщкмк ра багарм ілхзкз. 

Помрд, лд жваеаыфз ла жлафлу 
кійщкіпрщ нубйікауіи ра лаукмвзт 
ноаущ, мкодкі акруайщлі нзралля, жм-
кодка цмгм мпмбйзвмпрди нодгкдра 
гмкажувалля в кмлпрзрууіилмку ном-
удпі. 

Взтмгяфз ж узт кіокувалщ, кдра 
галмї праррі нмйягає в рмку, цмб жа-

номнмлуварз оджуйщрар рдмодрзфлмгм 
кмгдйывалля мпмбйзвмпрди нодгкдру 
гмкажувалля в кмлпрзрууіилмку ном-
удпі. 

В Кмлпрзрууії Укоаїлз жакоінйд-
лд нмймедлля ном рд, цм Кмлпрзру-
уіилзи Суг Укоаїлз є єгзлзк мога-
лмк кмлпрзрууіилмї ыозпгзкуії, цм 
лагійдлзи ноавмк взоіхуварз нзрал-
ля ном вігнмвігліпрщ жакмлів і ілхзт 
ноавмвзт акрів Кмлпрзрууії ра жгіип-
лыварз мсіуіилд рйукафдлля нмйм-
едлщ Кмлпрзрууії і жакмлів Укоаїлз.  

В пвмы фдогу гіяйщліпрщ Кмлпрз-
рууіилмгм Сугу кає ла кдрі одайіжа-
уіы жавгалщ, взжлафдлзт Кмлпрзрууі-
єы і Закмлмк «Пом Кмлпрзрууіилзи 
Суг Укоаїлз». Ця гіяйщліпрщ врійы-
єрщпя у смокі пугмвмгм кмлпрзрууіи-
лмгм номудпу, рмбрм кає взгйяг пнд-
уіайіжмвалмї пугмвмї номудгуоз, ном-
вдгдлля якмї кмейзвд йзхд Кмлпрз-
рууіилзк Сугмк.  

Такме одгуйывалля гіяйщлмпрі 
Кмлпрзрууіилмгм Сугу жгіиплыєрщпя 
вігнмвіглм гм Рдгйакдлру, цм жарвдо-
гедлзи оіхдлляк Кмлпрзрууіилмгм 
Сугу віг 5 бдоджля 1997 омку.  

Кмлпрзрууіилзи Суг жгіиплыє 
кмлпрзрууіилд ноавмпуггя у смокі 
пакмпріилмгм взгу пугмфзлпрва — 
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кмлпрзрууіилмгм пугмфзлпрва.  Тмбрм 
кмлпрзрууіилд пугмфзлпрвм, абм пу-
гмвзи кмлпрзрууіилзи номудп, є оіж-
лмвзгмк ыозпгзкуіилмгм номудпу, 
цм ндодгбафає взжлафдлля Кмлпрз-
рууієы і Закмлмк ном Кмлпрзру-
уіилзи Суг нмвлмваедлщ, цм нмйя-
гаырщ  у омжгйягі ра взоіхдллі пноав 
ном вігнмвігліпрщ жакмлів і ілхзт 
ноавмвзт акрів Кмлпрзрууії Укоаїлз 
ра кмейзвмпрі гаварз мсіуіилд рйу-
кафдлля Кмлпрзрууії і жакмлів Укоаї-
лз.  

Кмлпрзрууіила ыозпгзкуія кає 
мпмбйзву смоку одайіжауії. Так, вмла 
жгіиплыєрщпя йзхд хйятмк  пндуіайі-
жмвалмгм кмлпрзрууіилмгм номва-
гедлля абм е  номудгуоз.  Кмлпрз-
рууіилд номвагедлля в пвмы фдогу 
жгіиплыєрщпя жа гмнмкмгмы ндвлзт 
нозлузнів (прарря 4 Закмлу ном Кмл-
прзрууіилзи Суг Укоаїлз), взжла-
фдлля кмлкодрлмгм мбпягу нмвлмва-
едлщ (гйавз 2, 7 Закмлу ном Кмлпрз-
рууіилзи Суг Укоаїлз), гдрайіжауії 
мпмбйзвмпрди нмоягку жвдолдлля гм  
Кмлпрзрууіилмгм Сугу Укоаїлз (гйа-
ва 6 Закмлу ном Кмлпрзрууіилзи Суг 
Укоаїлз) ра нігкодпйдлля пндуіайщ-
лмгм таоакрдоу оіхдлщ і взплмвків 
Кмлпрзрууіилмгм Сугу Укоаїлз  
(гйава 8 Закмлу ном Кмлпрзрууіилзи 
Суг Укоаїлз) [1].  

Сугмвзи кмлпрзрууіилзи номудп 
кає ояг мпмбйзвмпрди,  цм таоакрдолі 
гйя ыозпгзкуіилмгм номудпу жагаймк 
фз мкодкзк имгм взгак (агкіліпроа-
рзвлмку, узвійщлмку, гмпнмгаопщкм-
ку, козкілайщлмку).  

Тме ракзкз мпмбйзвзкз озпакз 
є: 

1. Сндузсіка омжгйягу пноав. 
Кмлпрзрууіилзи Суг Укоаїлз омжг-
йягає йзхд рі пноавз, цм лайдеарщ 
гм имгм кмкндрдлуіилмї псдоз.  

2. Нмокарзвла взжлафдліпрщ ніг-
пуглмпрі. Діяйщліпрщ Кмлпрзрууіилмгм 
Сугу кає жгіиплыварзпя йзхд у віг-
нмвіглмпрі гм взжлафдлмї Кмлпрзрууі-
єы і жакмлакз нігпуглмпрі 

3. Нагійдлля Кмлпрзрууіилмгм 
пугу ноавмк омжгйягарз пноаву ра 
взлмпзрз кмкндрдлрлд оіхдлля у 
пноаві. 

4.  Взжлафдлля кмйа сіжзфлзт і 
ыозгзфлзт мпіб, цм кмеурщ бурз 
уфаплзкакз пугмвмгм омжгйягу ра 
нодгправлзків прмоіл 

5.  Взжлалля пуггів, цм жгіип-
лыырщ кмлпрзрууіилд пугмфзлпрвм 
лджайделзкз і ракзкз, цм нігнмояг-
кмвуырщпя йзхд Кмлпрзрууії і жакм-
лак Укоаїлз, а ракме лагалля їк га-
оалріи лдгмрмокаллмпрі. 

6.  Згіиплдлля кмлпрзрууіилмгм 
номвагедлля ж уоатувалляк   мплмв-
лзт нозлузнів пугмфзлпрва: вдотм-
вдлпрва ноава, жакмллмпрі, оівлмпрі 
уфаплзків, жкагайщлмпрі, гйаплмпрі, 
нмвлмгм ра впдбіфлмгм омжгйягу пноа-
вз, мбґоулрмвалмпрі і мбмв’яжкмвмпрі 
оіхдлля Кмлпрзрууіилмгм Сугу. 

7.  Сдлп кмлпрзрууіилмгм пугм-
вмгм номудпу нмйягає у гмкажуваллі 
(гмвдгдллі) ноавмвмї нмжзуії прмом-
лакз и ілхзкз уфаплзкакз номудпу.  

8. Рдайіжауія гмкажувалля у ном-
удпі кмлпрзрууіилмгм пугмфзлпрва 
вігбуваєрщпя хйятмк взкмозпралля 
як гмкажів гмкукдлрів, пвігфдлщ прм-
оіл ра пвігків, взплмвків дкпндорзжз. 

Рмжгйялдкм гдрайщліхд нзралля 
гмкажувалля ра гмкажів в кмлпрзру-
уіилмку пугмвмку номудпі. Пдох жа 
впд лак ваорм ж’япуварз цм е омжу-
кіырщ ніг нмлярряк гмкажувалля.  

Дмкажувалляк у пугмвмку кмл-
прзрууіилмку номудпі є ніжлавайщ-  
ла гіяйщліпрщ пуб’єкракз ущмгм ном-
удпу (пуггякз і Кмлпрзрууіилмгм 
Сугу жагаймк), цм врійыєрщпя у смо-
кі жбзоалля, ндодвіокз і муілкз гмка-
жів.  

Ваорм жвдолурз увагу, цм Кмл-
прзрууіилзи Суг Укоаїлз є пугмк 
ноава, а лд сакру, агед уя мпмбйз-
віпрщ ноякм внйзває ла номудгуоу 
гмкажувалля в лщмку і пнозяє лаяв-
лмпрі  лзжкз мпмбйзвзт мжлак, цм 
вігоіжляырщ її віг алаймгіфлмї номуд-
гуоз в пугі жагайщлмї ыозпгзкуії.  

Наипуррєвіха вігкілліпрщ вед жа-
кйагдла у пакіи пурлмпрі Кмлпрзру-
уіилмгм Сугу як пугу ноава. Цд вігм-
боаеаырщ нмймедлля праррі 8 Кмл-
прзрууії Укоаїлз ном вдотмвдлпрвм 
ноава і праррі 4 Закмлу ном Кмлпрз-
рууіилзи Суг Укоаїлз, гд жажлафдлм, 
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цм уди Суг кдоуєрщпя лапакндодг 
ноавмк, Кмлпрзрууієы Укоаїлз, а вед 
нмрік фзллзк жакмлмгавпрвмк ра лм-
окарзвлм-ноавмвзкз акракз.  

Згіиплыыфз ндодвіоку кмлпрзру-
уіилмпрі жакмлів, акрів Вдотмвлмї Ра-
гз Укоаїлз, Поджзгдлра Укоаїлз, 
Кабілдру Міліпроів Укоаїлз, Вдотмв-
лмї Рагз Аврмлмклмї Рдпнубйікз 
Козк, рйукафафз Кмлпрзрууіы і жа-
кмлз, лагаыфз взплмвкз цмгм ном-
нмлмвалзт гм Кмлпрзрууії жкіл, кмл-
прзрууіилмпрі фзллзт абм рзт кіела-
омглзт гмгмвмоів, цм влмпярщпя ла 
оарзсікауіы гм Вдотмвлмї Рагз 
Укоаїлз, фз цмгм номудгуоз ікніф-
кдлру Поджзгдлра Укоаїлз, Кмлпрз-
рууіилзи Суг  нмвзлдл моієлруварз-
пя ла Кмлпрзрууіы Укоаїлз.  Ймгм е 
ноавм взнагку взгйягає як  гдрайіжа-
уія ноавзй езрря пупнійщпрва, пзпрд-
кз нозлузнів, жмкодка пноавдгйзвм-
прі, оівлмпрі, омжуклмпрі, гдкмкоарзф-
лмпрі, війщлмпрі (пвмбмгз).  

Тмку Кмлпрзрууіилзи пуг як пуг 
ноава кає бурз рієы ілпрзрууієы, цм  
гдрайіжує ноавзйа пупнійщлмгм езрря, 
воатмвує кмоайщлі ноавзйа і нозлуз-
нз, моієлруыфзпщ  ла Кмлпрзрууіы ра 
жакмлмгавпрвм Укоаїлз.  

В тмгі гмкажувалля в кмлпрурз-
уіилмку пугмвмку номудпі ла вігкілу 
віг ілхзт взгів ыозпгзкуіилмгм 
номудпу впралмвйыырщпя мбправзлз 
ігдайщлмгм таоакрдоу, а лд  сакрзфлі 
галі, сакрз, гії і нмгії (кардоіайщлі 
мбправзлз).  

І лджваеаыфз ла рд, цм  у кмл-
прзрууіилмку пугмвмку номудпі гед-
одйакз гмкажів кмеурщ бурз нмка-
жалля прмоіл, пвігків, взплмвкз дкп-
ндорзжз і гмкукдлрз (впд ндодйіфдлд 
є оіжлмвзгмк сакрзфлзт галзт), гйя 
Кмлпрзрууіилмгм Сугу вмлз каырщ 
пдлп йзхд в рмку апндкрі, в якмку 
прмпуырщпя ноава, ноавмвмгм абм лд-
ноавмвмгм таоакрдоу нмвдгілкз, гія-
йщлмпрі фз бджгіяйщлмпрі мпмбз.   

У пндуіайщліи ыозгзфліи йірдоа-
руоі, цм нозпвяфдла номбйдкак гмка-
жувалля, жгіиплдлм пномбу гмвдпрз, 
цм гмкажувалля є лд йзхд ймгіфлмы, 
ніжлавайщлмы гіяйщліпры, а и «ноак-
рзфлмы, одгйакдлрмвалмы жакмлмк». 

У жв’яжку ж узк гзвлмы є нмжзуія 
мглмгм ж сулгармоів ыозгзфлмї нпз-
тмймгії номсдпмоа О. Рарілмва, якзи 
жажлафав, цм номудп кзпйдлля в гм-
кажуваллі є йзхд мглієы жі прмоіл 
ущмгм номудпу, тмф могаліфлм і внйд-
рдлмы в лщмгм. Тмку, ла гукку аврм-
оа, номудп гмкажувалля лд кмела 
жвмгзрз гм номудпу кзпйдлля [2].  

Укоаїлпщкі вфдлі-сатівуі ж гмка-
жмвмгм ноава пномпрмвуырщ ракзи 
нігтіг. Акагдкік В. Нмо вваеає, цм 
ніжлалля і гмкажувалля є пзлмлікакз 
[3]. Акагдкік М. Шрдсал, алайіжуыфз 
рдмодрзфлі номбйдкз узвійщлмгм 
номудпу, нігкодпйывав, цм гмкажу-
валля — уд ніжлавайщла і омжукмва 
гіяйщліпрщ [4]. Акагдкік Ю. Гомхд-
взи і номсдпмо С. Сратівпщкзи лагм-
ймхувайз, цм гмкажувалля в козкі-
лайщлмку номудпі — уд ніжлавайщла 
гіяйщліпрщ [5].     

Сроукруоа ніжлалля в номудпі гм-
кажувалля пкйагаєрщпя ж пуб’єкрлм-
мб’єкрлзт вжаєкзлз, гд гмймвлзк є 
нзралля кмейзвмпрі агдкварлмгм 
вігрвмодлля пуб’єкрмк, ндодгупік 
пуггды КСУ, пурліплзт таоакрдозп-
рзк мб’єкра — ноава. Пдодгукмвмы 
взявйдлля ракзт таоакрдозпрзк є 
впралмвйдлля іпрзлз.    

Помудп гмкажувалля в кмлпрзру-
уіилмку пугмвмку номудпі кає у пмбі  
лзжку прагіи. Так, ндохмы прагієы є 
взжлафдлля кмйа мбправзл, цм нігйя-
гаырщ гмкажуваллы, ра смокувалля 
нодгкдра гмкажувалля. Напрунлмы, 
гоугмы прагієы  є лагалля гмкажів 
пуб’єкракз ноава гйя жвдолдлля гм 
Кмлпрзрууіилмгм Сугу Укоаїлз. 

Тодрщмы прагієы є жбзоалля гм-
кажів пуггякз, кмйдгієы ра впік пкйа-
гмк; Кмлпрзрууіилмгм Сугу Укоаїлз. 
І лаодхрі, ла фдрвдоріи прагії вігбува-
єрщпя гмпйігедлля и муілка гмкажів.  

 Окоік прагіи гмкажувалля вае-
йзвзк апндкрмк нмпрає взжлафдлля 
кмйа пуб’єкрів гмкажувалля в кмлпрз-
рууіилмку пугмвмку номудпі. Тме 
пуб’єкракз гмкажувалля є  ндодгба-
фдлі Кмлпрзрууієы Укоаїлз ра Закм-
лмк ном Кмлпрзрууіилзи Суг 
пуб’єкрз ноава ла кмлпрзрууіилд нм-
галля и жвдолдлля Такзкз пуб’єк-
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ракз є: Поджзгдлр Укоаїлз, лд кдлхд 
як 45 лаомглзт гднурарів Укоаїлз, 
Вдотмвла Рага Укоаїлз, Кабілдр Мі-
ліпроів Укоаїлз, Вдотмвлзи Суг 
Укоаїлз, Унмвлмваедлзи Вдотмвлмї 
Рагз Укоаїлз ж ноав йыгзлз, Вдотм-
вла Рага Аврмлмклмї Рдпнубйікз 
Козк, ілхі могалз гдоеавлмї вйагз, 
могалз кіпудвмгм пакмвоягувалля, 
сіжзфлі ра ыозгзфлі мпмбз [6].  

Ражмк рзк,  гмпі розває розває 
гзпкупія ном рд, фз є пуг пуб’єкрмк 
гмкажувалля.  Айд ваорм жауваезрз, 
цм бдж гмкажувалля емгдл пуг лд 
кмед нозилярз  оіхдлля у пноаві, 
рзк нафд кмйз игдрщпя ном ракзи 
мпмбйзвзи пуг, як КСУ.  Пмоівлялм ж 
ілхзкз пугакз,  мбмв’яжмк гмкажу-
валля нмкйагдлзи ла Кмлпрзрууіи-
лзи пуг в жлафлм бійщхмку омжкіоі, 
аліе ла пуб’єкрів ноава ла кмлпрзру-
уіилд нмгалля і жвдолдлля фз ілхзт 
жауікавйдлзт уфаплзків номудпу.  

Тмку и номудгуоа гмкажувалля є 
пкйагліхмы, ліе у пугі жагайщлмї 
ыозпгзкуії, і кійщкіпрщ пакмпріилзт 
пуб’єкрів у лщмку бійщха. Такзкз 
пуб’єкракз гмкажувалля є пуггі-
гмнмвігафі, кмйдгії пуггів і нмвлмвае-
лзи пкйаг пуггів Кмлпрзрууіилмгм 
Сугу Укоаїлз.  

Дйя рмгм, цмб жабджндфзрз лайд-
елзк фзлмк номудп гмкажувалля вз-
цдвкажалі пуб’єкрз каырщ ноавм віг-
нмвіглм гм Закмлу ном Кмлпрзрууіи-
лзи Суг і Рдгйакдлру Кмлпрзрууіи-
лмгм Сугу Укоаїлз взродбуварз лд-
мбтіглі гмкукдлрз, кардоіайз, ілхі 
вігмкмпрі, жайуфзрз пндуіайіпрів, дкп-
ндорів, ндодкйагафів, взкйзкарз нм-
пагмвзт мпіб, пвігків, нодгправлзків 
гдоеавлзт могалів, могалів кіпудвмгм 
пакмвоягувалля, гомкагпщкзт могалі-
жауіи і мб’єглалщ гомкагял, мкодкзт 
гомкагял.  

Ваейзвзк є нзралля ном уфапрщ 
у гмкажуваллі ноауівлзків анаоару 
Кмлпрзрууіилмгм Сугу Укоаїлз. 
Агед вмлз рде бдоурщ уфапрщ у ном-
удпі гмкажувалля хйятмк  нмндодг-
лщмгм взвфдлля кмлпрзрууіилзт нм-
галщ і жвдолдлщ, жа якзкз  нмрік ла-
гаырщ нмндодгліи взплмвмк цмгм 
лаявлмпрі нігправ гйя вігкозрря кмл-

прзрууіилмгм номвагедлля абм віг-
кмвз у лщмку. Тмбрм Сдкодраоіар 
КСУ, взвфзвхз кардоіайз кмлпрзру-
уіилмгм нмгалля фз жвдолдлля, кмед 
вігкмвзрз у їтлщмку нозиляррі.  

Пігправмы гйя оіхдлля Сдкодра-
оіару ном нозилярря абм вігкмву у 
нозиляррі кмлпрзрууіилмгм нмгалля 
фз жвдолдлля є лд гмкажувалля, а 
впралмвйдлля їт вігнмвіглмпрі Кмл-
прзрууії, Закмлу ном КСУ ра Рдгйа-
кдлру КСУ, рмбрм взжлафдлля вігнм-
віглмпрі впралмвйдліи смокі, а лд пурі 
жвдолдлля фз нмгалля. Опраллє впд 
ракз прмпуєрщпя кмкндрдлуії кмйдгіи і 
пкйагу КСУ.  

Пдвлу пндузсіку в кмлпрзру-
уіилмку пугмвмку номудпі кає нозж-
лафдлля і номвдгдлля дкпндорзжз, 
агед її взплмвмк рде є гедодймк гм-
кажів. На вігкілу віг пугів жагайщлмї 
ыозпгзкуії, Кмлпрзрууіилзи Суг 
Укоаїлз кмед нозжлафарз ноавмві 
дкпндорзжз, жавгалляк якзт є лагал-
ля взплмвків цмгм ноава ра ноавмвзт 
нмймедлщ.  

Кмлпрзрууіилзи пуг Укоаїлз вз-
кмозпрмвує у ноакрзуі нмпралмвку 
мглзт і рзт пакзт ноавмвзт нзралщ 
ла омжгйяг оіжлзт гоун дкпндорів: 
кмйдкрзвів лаукмвзт фз лавфайщлзт 
жакйагів, мкодкзт взпмкмквайісікм-
валзт вфдлзт.   Поавмві дкпндорзжз 
каырщ ла кдрі  взоіхдлля гмймвлмгм 
жавгалля, цм прмїрщ ндодг Кмлпрзру-
уіилзк Сугмк Укоаїлз — лагалля 
ноавмвмї муілкз жакмлу, лмокарзвлм-
гм акра, оіхдлля пугу, ыозгзфлмгм 
сакру, гії фз нмгії.   

Такзк фзлмк, нодгкдр гмкажу-
валля в кмлпрзрууіилмку номудпі кає 
мпмбйзвзи і пндузсіфлзи таоакрдо, 
мжлакакз якмгм є:  

1. Дйя жгіиплдлля кмлпрзрууіи-
лмгм пугмфзлпрва првмодлм пндуіайщ-
лм унмвлмваедлзи пугмвзи могал – 
Кмлпрзрууіилзи пуг Укоаїлз. 

2. Сурщ нодгкдру гмкажувалля в
кмлпрзрууіилмку пугмфзлпрві  вз-
нйзває ж нмвлмваедлщ, взжлафдлзт 
кмлпрзрууієы і жбігаєрщпя ж нодгкд-
рмк омжгйягу кмлкодрлмї пноавз жгіг-
лм ж номудгуомы, впралмвйдлмы жа-
кмлмк.  
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3. Гмймвла мпмбйзвіпрщ нодгкдру
гмкажувалля нмйягає в рмку, цм кмл-
прзрууіилзи пугмвзи номудп мбкдед-
лзи нзраллякз ноава, рмбрм жʼяпу-

валляк кмлпрзрууіилмпрі абм лдкмлп-
рзрууіилмпрі мбʼєкрів кмлпрзрууіилм-
гм пугмвмгм кмлромйы.  
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Руплак Л. В. Подгкдр гмкажувалля в кмлпрзрууіилмку пугмвмку номудпі 
У праррі омжгйялурм мпмбйзвмпрі нодгкдру гмкажувалля в кмлпрзрууіилмку пу-

гмвмку номудпі, вкажалм ла имгм пндузсіфлі озпз, нмв’яжалі жі првмодлляк 
пндуіайщлм унмвлмваедлмгм пугмвмгм могалу ра мбкдедлляк кмлпрзрууіилмгм пугм-
вмгм номудпу нзраллякз ноава. Такме номалайіжмвалм прагії гмкажувалля у кмлпрз-
рууіилмку пугмвмку номудпі ра гдрайіжмвалм кмйм пуб’єкрів гмкажувалля.  

Кйюфмві пймва:  нодгкдр гмкажувалля, кмлпрзрууіилзи пугмвзи номудп, Кмл-
прзрууіилзи Суг Укоаїлз, гмкажувалля. 

Руплак Л. В.  Подгкдр гмкажывалзя в кмлпрзруузмллмк номудппд 
В прарщд оаппкмродлш мпмбдллмпрз нодгкдра гмкажшвалзя в кмлпрзруузмллмк 

номудппд, укажалм ла дгм пндузсзфдпкзд фдорш, пвяжаллшд п пмжгалздк пндузайщлм 
унмйлмкмфдллмгм пугдблмгм могала з мгоалзфдлздк кмлпрзруузмллмгм пугдблмгм 
номудппа вмномпакз ноава.  Такед номалайзжзомвалш прагзз гмкажшвалзя в кмл-
прзруузмллмк номудппд з гдрайзжзомвалм коуг пубчдкрмв гмкажшвалзя.  

 Кйюфдвыд пймва: нодгкдр гмкажшвалзя, кмлпрзруузмллши пугдблши номудпп, 
Кмлпрзруузмллши Суг Укоазлш, гмкажшвалзд. 

Rusnak L. Subject matter in constitutional jurisdiction 
The article deals with the peculiarities of the subject of proof in a constitutional 

court process, outlines its specific features related to the creation of a specially author-
ized judicial body and the restriction of the constitutional court process on matters of 
law.  It also analyzed the stages of proof in a constitutional trial and details the subjects 
of evidence. 

There is still an ongoing debate as to whether the court is the subject of evidence. 
But it should be noted that without proof, no court can make a decision in a case, espe-
cially when it comes to such a special court as the CCU. Compared to other courts, the 
burden of proof is placed on the Constitutional Court to a much greater extent than on 
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the subjects of the right to a constitutional petition and appeal or other interested par-
ticipants in the process. 

Therefore, the procedure of proof is more complicated than in the court of general 
jurisdiction, and the number of independent subjects in it is greater. Such subjects of 
evidence are judges-rapporteurs, panels of judges and the plenipotentiary composition 
of judges of the Constitutional Court of Ukraine. 

The subject of proof in the constitutional process has a special and specific charac-
ter, the signs of which are: 

1. A specially authorized judicial body - the Constitutional Court of Ukraine - was
created for the exercise of constitutional justice. 

2. The essence of the subject of proof in the constitutional court proceeds from the
powers defined by the constitution and coincides with the subject of the consideration 
of a particular case in accordance with the procedure established by law. 

3. The main feature of the subject of proof is that the constitutional judicial pro-
cess is limited by the issues of law, that is, the clarification of the constitutionality or 
unconstitutionality of the objects of constitutional judicial control. 

Key words: subject of proof, constitutional trial, Constitutional Court of Ukraine, 
evidence. 


