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Львівського національного університету імені Івана Франка, 
кандидат юридичних наук

Утвердження в Україні справедливого право
суддя та становлення незалежної судової влади 
потребує насамперед зміни ролі найвищого суду у 
системі судоустрою України у процесі здійснення 
судочинства та його місця у вітчизняній судо
вій системі. Важливі та ефективні заходи щодо 
створення Верховного Суду та нор
мативного забезпечення його діяль
ності у значній мірі вже здійснені. 
Однак не вирішено важливі питання 
щодо форм, способів та засобів здій
снення такої його основної функції, як забезпе
чення єдності судової практики (ч. 1 ст. 36 
Закону України від 2 червня 2016 р. № 1402VIII 
«Про судоустрій і статус суддів»). Сприяти вирі
шенню цього питання може, на нашу думку, вра
хування досвіду іноземних держав. 

Питанню забезпечення єдності судової прак
тики у європейських державах приділяється 
значна увага, про що свідчить, наприклад, під
готовка Консультативною радою Європейських 
суддів Висновку № 20 щодо ролі судів в уніфіко
ваному застосуванні закону1, а також проведення 
цієї організацією Конференції високого рівня 
1 https://www.coe.int/en/web/ccje/the-role-of-courts-with-respect-to-uniform-
application-of-the-law

з питань гармонізації прецедентного права та 
судової практики 29 вересня 2017 р. в м. Афінах 
(Греція)2.

Корисним також може бути і досвід запро
вадження прецедентної практики верховних 
судів у пострадянських правових системах.

Мета цієї публікації — висвітлити питання 
забезпечення єдності судової практики у постра
дянських правових системах та запровадження 
прецедентної практики у діяльність верховних 
судів цих держав.

У правовій доктрині пострадянських  країн 
 судовому прецеденту та прецедентній прак
тиці присвячені праці, зокрема, Х. Сейранова 
(Азербайджанська Республіка), Г. Василевича, 
Л. Данькової, В. Скитовича (Республіка Білорусь), 
Г. Казіняна, А. Мкртумяна, К. Сардарян (Республіка 
Вірменія), Р. Нарітса, М. Сілатоса (Естонська 

2  Див., напр.: Nils Engstad. Consistency of the case law as a prerequisite 
to legal certainty: European and national perspectives // https://rm.coe.int/
nils-engstad-president-of-the-council-of-europe-s-consultative-council/1680759572

За радянських часів судовий прецедент заперечувався. Це запе-
речення обґрунтовувалось невідповідністю принципу соціаліс-
тичної законності та було зумовлено необхідністю ідеологіч-
ного протиставлення буржуазним правовим системам
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Республіка), Д. Апс, Г. Мікельсон, Д. Режевської 
(Латвійська Республіка), Й.  Бальтрімаса, Е.  Ку
ріса, Р. Якубаускіса (Литовська Республіка), 
О. Верещагіна, П. Гука, В. Лазарєва, М. Марченка 
(Російська Федерація), О. Лупи (Республіка 
Молдова), В. Беляневича, Л. Луць, Б. Малишева, 
Р. Майданика, Б. Пошви, Я. Романюка, С. Шевчука 
(Україна). 

Праці зазначених авторів містять проти
лежні підходи як щодо самої природи судо
вого прецеденту, так і можливості та доціль
ності його запровадження у діяльність верховних 
судів у тих чи інших пострадянських державах. 
При цьому дослідники, на нашу думку, не завжди 
аналізують чинне законодавство цих країн.

За радянських часів судовий прецедент запе
речувався. Це заперечення обґрунтовувалось 
невідповідністю принципу соціалістичної закон
ності та було зумовлено необхідністю ідеологіч
ного протиставлення буржуазним правовим сис
темам.

Так, у посібнику «Марксистско ленин ская 
общая теория государства и права. Социа
листическое право» зазначено, що «соціаліс
тичні держави не визнають такого джерела 
права, як судовий прецедент, який відступає від 
засад законності і підриває роль представниць
ких органів держави в законодавчій діяльності. 
Соціалістичні судові органи здійснюють право
суддя як одну з форм застосування закону, яка 
не пов’язана із правотворчими повноваженнями 
суду при вирішенні конкретних справ»3.

Отже, за радянської влади єдність судо
вої практики забезпечувалась за допомо
гою керівних роз’яснень пленумів верховних 
судів на основі узагальнення судової практики. 
Такі керівні роз’яснення були винаходом радян
ських правових систем і не застосовувались 
у країнах континентального та загального права. 
За допомогою таких роз’яснень не лише забез
печувалась єдність судової практики, але насам
перед здійснювався контроль та нагляд за судо
вими органами Радянського Союзу та союзних 
республік. В умовах невизнання принципу роз
поділу державної влади це негативно впливало 
на незалежність органів судової влади та спра
ведливе здійснення правосуддя.

Після розпаду Радянського Союзу та проголо
шення незалежності усі пострадянські держави 
визнали принцип розподілу державної влади та 
незалежність влади судової.

3  Марксистско-ленинская общая теория государства и права. Социалистическое 
право / Редкол.: Лукашева Е.А. (отв. ред.), Мицкевич А.В., Самощенко И.С., Фарбе-
ров Н.П., Шебанов А.Ф. — М., 1973. — С. 352. Тут і далі — переклад автора.

В яких державах сьогодні керуються керівними 
роз’ясненнями пленуму верховного суду, в яких 
відмовились, де запроваджується прецедентна 
практика, у який спосіб, коли та у яких справах, 
особливості та відмінності у запровадженні пре
цедентної практики верховних судів у пострадян
ських правових системах наведено у відповідних 
таблицях.

Таблиця 1.

РОЗ’ЯСНЕННЯ ПЛЕНУМУ ВЕРХОВНОГО СУДУ  
НА ОСНОВІ УЗАГАЛЬНЕННЯ СУДОВОЇ ПРАКТИКИ 

Пострадянські держави

збережено

скасовано

об
ов

’яз
ко

ві 
(к

ер
івн

і)

ре
ко

ме
нд

ац
ійн

і

Азербайджанська 
Республіка

– + –

Республіка Білорусь + – –

Республіка Вірменія – –
+ 

2007

Республіка Грузія – –
+ 

2009

Естонська Республіка – – +

Республіка Казахстан + – –

Киргизстан + – –

Латвійська Республіка – –
+ 

2003

Литовська Республіка – –
+ 

2006

Республіка Молдова – + –

Російська Федерація – + –

Республіка Таджикистан + – –

Республіка Туркменістан + – –

Республіка Узбекистан + – –

Україна – –
+ 

2010, 2015

Отже, з 15 пострадянських держав на сьогодні 
 роз’яснення законодавства на основі узагаль
нення судової практики передбачено у дев’яти, 
у шести — Білорусі, Казахстані, Киргизстані, 
Таджикистані, Туркменістані, Узбекистані — 
такі роз’яснення є обов’язковими, у трьох — 
Азербайджані, Молдові, Росії — рекомендацій
ними.

Привертає увагу те, що в Азербайджані 
(ч. 1 ст. 131 Конституції Республіки Азербайджан 
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1995 р.)4, Казахстані (ст. 4 Конституції Республіки 
Казахстан 1995 р.)5, Киргизстані (ч. 2 ст. 96 
Конституції Республіки Киргизстан 2010 р. )6 та 
Росії (ст. 126 Конституції Російської Федерації 
1993 р.)7 такі роз’яснення закріплені на консти
туційному рівні.

У Білорусі таке роз’яснення відповідно 
до ст. 2 Закону Республіки Білорусь від 
10 січня 2000 р. № 361З «Про норма
тивні правові акти Республіки Білорусь» є само
стійним різновидом нормативного правового 
акта8. У Казахстані юридична природа роз’яснень 
визначається у рішенні Конституційного суду9. 
Цікаве, на нашу думку, формулювання містить 
п. d) ст. 2 Закону Республіки Молдова від 26 березня 
1996 р. № 789ХІІІ «Про Вищу судову палату», 
зокрема «не мають характеру тлумачення зако
нів та не мають обов’язкової сили для суддів»10. 
У проекті Конституції Російської Федерації місти
лось формулювання «керівні роз’яснення», у чин

4  http://ru.president.az/azerbaijan/constitution
5  http://www.constitution.kz/
6  http://www.gov.kg/?page_id=263&lang=ru
7  http://www.constitution.ru/10003000/10003000-9.htm
8  http://pravo.by/document/?guid=3871&p0=h10000361
9  Див., напр.: Постанова Конституційної ради Республіки Казахстан від 6 березня 
1997 р. // http://www.ksrk.gov.kz/rus/resheniya?cid=11&rid=166
10  http://lex.justice.md/viewdoc.php?action=view&view=doc&id=346405&lang=2

ній Конституції цієї країни — термін «роз’яснення». 
З огляду на це у російській правовій док
трині дискутують про те, обов’язкові чи рекомен
даційні такі роз’яснення.

Щодо скасування керівних роз’яснень пле
нумів верховних судів, то з 15 пострадянських 
держав відмовились від них у шести — Вірменії, 
Грузії, Естонії, Латвії, Литві, Україні. Скасування 
відбулось у різні роки та неоднаково.

Однією з першою від роз’яснень відмови
лась Латвія. 4 лютого 2003 р. Консти туцій
ний суд Латвійської Республіки ухвалив рішення, 
в якому зазначив про те, що «не відкидаючи зна
чення одноманітної судової практики у забезпе
ченні стабільності, все ж недопустимо, що пленум 
Верховного суду стає подібним до законодавця 
і заздалегідь встановлює обов’язкові для всіх 
приписи, від яких суддя при розгляді конкрет
ної справи неправомочний відступити. Таким 
чином, оскаржувана норма, яка уповноважує 
пленум Верховного суду ухвалювати обов’яз
кові для судів постанови про застосування зако
нів, суперечить принципу розподілу влади та 
обмежує незалежність суддів (суду). Рішення 
суду, що прийняті з дотриманням лише нада
них постановами пленуму роз’яснень правових 
норм, можуть виявитись несправедливими, особ
ливо у тому випадку, якщо не беруться до уваги 

Таблиця 2.

ЗАПРОВАДЖЕННЯ 
ПРЕЦЕДЕНТНОЇ ПРАКТИКИ ВЕРХОВНИХ СУДІВ 

У ПОСТРАДЯНСЬКИХ ПРАВОВИХ СИСТЕМАХ

Пострадянські 
держави

У законодавчих 
актах

У судових 
рішеннях

Сфера використання прецедентної практики

у всіх категоріях 
справ

в окремих категоріях 
справ

Азербайджанська Республіка
+  

2009
– – адміністративні

Республіка Вірменія
+  

2007
– + –

Республіка Грузія
+  

2010
– + –

Естонська Республіка
+  

2003, 2005
+  

2008
+ кримінальні, цивільні

Латвійська Республіка
+  

1999
+  

2016
+ цивільні, адміністративні

Литовська Республіка
+  

2002, 2008
+  

2006
+ –

Республіка 
Молдова

+  
2012

– – кримінальні

Україна
+  

2010, 2011, 2015
– + –



80

Н
а

 т
ем

у 
д

Н
я

№ 1 1 – 1 2 ( 2 0 7 – 2 0 8 ) ’ 2 0 1 7

різні та такі, що постійно змінюються, умови 
життя, а також у тому випадку, якщо суду не доз
воляється відступати від встановленого постано
вами пленуму. Таким чином, рішення судів, що 
прийняті із застосуванням обов’язкових роз’яс
нень пленуму Верховного суду, можуть увійти 
у суперечність із принципом справедливості, що 
передбачений у статті 1 Конституції» (пункти 2.3, 
2.4 та 3 рішення у справі № 20020601)11.

В інших пострадянських країнах відмова від 
роз’яснень верховних судів на основі узагаль
нення судової практики відбулась шляхом ухва
лення нових законів про судову владу та скасу
вання відповідного повноваження верховних 
судів.

В Україні у 2010 р. спочатку позбавили повно
важення приймати роз’яснення у формі поста
нов пленуму Верховний Суд України, а в 2015 р. 
позбавили цього повноваження також і вищі спе
ціалізовані суди.

У тих пострадянських правових системах, 
де скасували відповідні роз’яснення або вони 
набули рекомендаційного характеру, постала 
нагальна потреба в забезпеченні єдності судової 
практики. У відповідь на такий суспільний запит 
в забезпеченні єдності судової практики почала 
формуватися прецедентна практика верховних 
судів (див. табл. 2).

Прецедентна практика формується сьо
годні у таких восьми пострадянських країнах, 
як Азербайджан, Вірменія, Грузія, Естонія, Латвія, 
Литва, Молдова, Україна. У приписах законодав
чих актів або у рішеннях конституційних або 
верховних судів цих держав встановлено обов’яз
ковий характер рішень верховних судів в анало
гічних справах.

Так, обов’язковість рішень верховних судів в 
аналогічних справах визначено у законодавчих 
актах Азербайджану, Вірменії, Грузії, Естонії, 
Латвії, Литви, Молдови, України. Визнання пре
цедентної практики тут відбулось поступово і в 
різні роки.

Першими на законодавчому рівні обов’язко
вий характер рішень верховних судів в аналогіч
них справах визнали Балтійські країни.

11 http://www.satv.tiesa.gov.lv/wp-content/uploads/2002/06/2002-06-01_ 
Spriedums_RU.pdf

Так, у Цивільному процесуальному законі 
Республіки Латвії 1998 р. законодавець встановив, 
що «під час застосування правових норм суд вра
ховує прецедентне право»12.

Частиною 2 ст. 23 Закону Республіки Литви від 
31 травня 1994 р. № І480 «Про суди» (у редак
ції Закону від 24 січня 2002 р.) встановлено, 
що «роз’яснення щодо застосування законів та 
інших правових актів, що містяться в опублі

кованих у бюлетені Верховного 
суду ухвалах, враховуються суд
дями, державними та іншими 
органами, а також іншими осо
бами під час застосування тих же 
законів та інших правових актів», 

а відповідно до змін, внесених 3 липня 2008 р. 
до ч. 4 ст. 33 цього Закону, «суди нижчих інстан
цій при прийнятті рішень у справах відповідних 
категорій залежні від правил тлумачення права 
судів вищих інстанцій, що сформовані в аналогіч
них або подібних по суті справах»; згідно зі змі
нами від 2 червня 2016 р. до ч. 3 ст. 23 – «тлу
мачення законів та інших правових актів, що 
містяться у рішеннях Верховного суду, врахову
ються державними та іншими органами, а також 
іншими особами, що застосовують ті ж закони та 
підзаконні акти»13. 

Відповідно до ч. 4 ст. 2 Кодексу з криміналь
них процедур Естонської Республіки до джерел 
кримінального процесуального права віднесено 
«рішення Державного суду з питань, що не врегу
льовані іншими джерелами кримінального про
цесуального права, що виникають під час засто
сування закону»14.

Прецедентна практика верховних судів 
запроваджується у нових кодексах та зако
нах про судову владу та судоустрій у Вірменії 
(2007 р.), Азербайджані (2009 р.), Грузії (2010 р.), 
Молдові (2012 р.), Україні (2010 р., 2011 р., 2015 р., 
2016 р.).

Так, відповідно до ч. 4 ст. 98 Адміністративного 
процесуального кодексу Республіки Азербайджан 
2009 р. «рішення Палати приймається у формі 
ухвали та є обов’язковим для всіх складів судових 
колегій у справах про адміністративні та еконо
мічні спори Верховного суду»15.

Згідно з ч. 4 ст. 15 Судового кодексу Республіки 
Вірменії 2007 р. «обгрунтування судового акта 
Касаційного суду … (в тому числі тлумачення 

12  http://vvc.gov.lv/image/catalog/dokumenti/Civil%20Procedure%20Law.docx
13 https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.338141?jfwid=-wd7z8ezyc ; 
https://www.e-tar.lt/portal/ru/legalAct/06bfc5302d7a11e69cf5d89a5fdd27cc
14  https://www.riigiteataja.ee/en/eli/ee/Riigikogu/act/513072017002/consolide
15  http://www.legislationline.org/documents/id/17124

У тих пострадянських правових системах, де скасували відпо-
відні роз’яснення або вони набули рекомендаційного характеру, 
постала нагальна потреба в забезпеченні єдності судової 
практики
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закону) у справі, що має певні фактичні обста
вини, є обов’язковими для суду під час роз
гляду справи з аналогічними фактичними обста
винами…»16.

Відповідно до ч. 5 ст. 17 Органічного 
закону Республіки Грузії від 4  грудня 2009 р. 
№ 2257Пс «Про загальні суди» «правова оцінка 
(тлумачення норми) Великої палати Верховного 
суду є обов’язковою для загальних судів усіх 
інстанцій»17.

Відповідно до п. 9 ст. 7 Кримінального про
цесуального кодексу Республіки Молдови 
2003 р. «рішення Колегії у кримінальних справах 
Вищої судової палати, що прийняте за резуль
татами розгляду касаційної скарги в інтересах 
закону, є обов’язковим для судових інстанцій в 
тій мірі, в якій фактична та юридична ситуація 
у справі залишається ідентичною тій, що існувала 
при вирішенні скарги»18.

В нашій державі Законом України від 7 липня 
2010 р. № 2453VI «Про судоустрій і статус суд
дів» було внесено зміни до процесуальних кодек
сів про те, що рішення Верховного Суду України, 
прийняте за наслідками розгляду заяви про пере
гляд судового рішення з мотивів неоднакового 
застосування судом (судами) касаційної інстан
ції одних і тих самих норм матеріального права 
у подібних правовідносинах, є обов’язковим для 
всіх суб’єктів владних повноважень, які засто
совують у своїй діяльності нормативноправо
вий акт, що містить зазначену норму права, та 
для всіх судів України; суди зобов’язані привести 
свою судову практику у відповідність із рішенням 
Верховного Суду України.

20 жовтня 2011 р. Законом України № 3932VI 
«Про внесення змін до деяких законодавчих 
актів України щодо розгляду справ Верховним 
Судом України» процесуальні кодекси допов
нено положеннями про те, що при виборі право
вої норми, що підлягає застосуванню до спірних 
правовідносин, суд зобов’язаний враховувати 
висновки Верховного Суду України, викла
дені у рішеннях, прийнятих за результатами роз
гляду заяв про перегляд судового рішення. 
16 http://www.parliament.am/legislation.php?sel=show&ID=2966&lang=eng
17 https://matsne.gov.ge/en/document/download/90676/13/en/pdf
18 http://www.legislationline.org/documents/section/criminal-codes/country/14

Закон України від 12 лютого 2015 р. № 192VIII 
«Про забезпечення права на справедливий суд», 
яким внесено зміни до процесуальних кодек
сів, встановив обов’язковість судових рішень 
Верховного Суду України для всіх суб’єктів влад
них повноважень, які застосовують у своїй діяль
ності нормативноправовий акт, що містить 
відповідну норму права, та для всіх судів загаль
ної юрисдикції; зокрема, висновки щодо засто
сування норм права, викладені у постановах 
Верховного Суду України, мають враховуватися 
іншими судами загальної юрисдикції при засто
суванні таких норм права. Суд має право відсту
пити від правової позиції, викладеної у висновках 
Верховного Суду України, з одночасним наведен
ням відповідних мотивів.

Відповідно до ч. 6 ст. 13 Закону України від 
2 червня 2016 р. № 1402VIII «Про судоустрій і 
статус суддів» висновки щодо застосування норм 

права, викладені у постановах 
Верховного Суду, враховуються 
іншими судами при застосу
ванні таких норм права. Суд має 
право відступити від правової 
позиції, викладеної Верховним 
Судом, тільки з одночасним наве

денням відповідних мотивів.
15 грудня 2017 р. набуває чинності Закон 

України від 3 жовтня 2017 р. № 2147VIII «Про 
внесення змін до Господарського процесуального 
кодексу України, Цивільного процесуального 
кодексу України, Кодексу адміністративного судо
чинства України та інших законодавчих актів», 
який викладає зазначені кодекси у новій редакції 
і передбачає нові процедури та механізми забезпе
чення єдності судової практики. Зокрема, встанов
лено припис такого змісту: «При виборі і  засто
суванні норми права до спірних правовідносин 
суд враховує висновки щодо застосування норм 
права, викладені в постановах Верховного Суду» 
(ч. 4 ст. 236 Господарського процесуального 
кодексу України, ч. 4 ст. 263 Цивільного проце
суального кодексу України, ч. 5 ст. 242 Кодексу адмі
ністративного судочинства України).

Варто звернути увагу і на те, що серед постра
дянських країн, де визнано прецедентну прак
тику верховних судів, особливе місце посідають 
Балтійські країни. У цих державах обов’язко
вий характер рішень верховних судів в аналогіч
них справах встановлено не лише в законодавстві, 
але також обґрунтовується в рішеннях конститу
ційних та верховних судів.

Так, у п. 3.3 рішення від 28 березня 2006 р. 
у справі № 33/03 Конституційний суд Республіки 

Серед пострадянських країн, де визнано прецедентну прак-
тику верховних судів, особливе місце посідають Балтій ські 
країни. У цих державах обов’язковий характер рішень верхов-
них судів в аналогічних справах встановлено не лише в законо-
давстві, але також обґрунтовується в рішеннях конституцій-
них та верховних судів
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Литви зазначив, що «той факт, що суди загаль
ної юрисдикції нижчих інстанцій, які прийма
ють рішення у справах відповідних категорій, 
пов’язані рішеннями судів загальної юрисдик
ції вищої інстанції (прецедентами у справах 
таких категорій), неминуче передбачає, що 
зазначені суди повинні дотримуватися такого 
розуміння змісту відповідних приписів (норм, 
принципів) права, а також застосування цих при
писів закону, які були сформовані і які дотри
мувалися при застосуванні цих приписів (норм, 
принципів) у попередніх справах, зокрема, 
коли раніше вирішувалися аналогічні справи. 
Ігнорування принципу, що ті самі (аналогічні) 
справи повинні вирішуватися таким же чином, 
що випливає з Конституції, означає також ігно
рування положень Конституції про здійснення 
правосуддя, а також конституційних принци
пів держави в умовах верховенства права, спра
ведливості, рівності людей перед судом і інших 
конституційних принципів»19.

Ураховуючи зазначене, зауважимо, що обґрун
тування та запровадження прецедентної судової 
практики у Балтійських країнах свідчить про 
прояв судового активізму та формування неза
лежної судової влади.

Які особливості та відмінності у запро-
вадженні прецедентної практики верховних 
судів у пострадянських правових системах?

У Вірменії, Грузії, Литві та Україні прецедентна 
практика верховних судів запроваджувалась 
одразу у всіх категоріях судових справ — цивільних, 
кримінальних, адміністративних, тощо. Натомість 
в Азербайджані, Естонії, Латвії, Молдові преце
дентну практику верховних судів застосовували 
спочатку в окремих категоріях справ, згодом ця 
практика поширилась на інші.

Так, в Азербайджані прецедентна практика 
запроваджується лише в адміністративних спра
вах, в Естонії — визнання та формування такої 
практики розпочалось з кримінальних справ та 

19  http://lrkt.lt/en/court-acts/search/170/ta925/content

поширилось згодом на цивільні та адміністра
тивні, у Латвії — спочатку в цивільних, потім 
в адміністративних, у Молдові — лише у кримі
нальних справах. Таку відмінність можна пояс
нити тим, що в різні роки у пострадянських 
державах формувався суспільний запит саме 
на преценденту судову практику. В одних із них 
законодавець рішуче та оперативно запрова
див прецедентну практику, натомість в інших — 
законодавець обережно та виважено підійшов до 
її запровадження та формування.

Необхідно звернути увагу і на те, що у зако
нодавчих актах пострадянських країн формулю
вання щодо характеру та предмету обов’язко
вості прецедентної практики є відмінними. Так, 
в Азербайджані, Вірменії, Грузії, Молдові необхід
ність дотримуватися рішень верховних судів фор
мулюється шляхом прямої вказівки на їх обов’язко
вість, в Латвії, Литві — за допомогою формулювань 
«враховує», «бере до уваги», «залежні від», «пов’я
зані», в Естонії — шляхом віднесення до дже

рел права, в Україні — одночасно 
використовуються формулювання 
«обов’язкові» та «враховують».

Формулювання предме т у 
обов’яз   ковості прецедентної прак
тики у пострадянських право
вих системах також у значній мі

рі є відмінними. Так, у Вірменії обов’язковим є 
«обґрунтування судового акта Касаційного су
ду … (в тому числі тлумачення закону)», 
у Грузії — «правова оцінка (тлумачення норми) 
Великої палати Верховного суду», в Естонії — 
«рішення Державного суду з питань, що не врегу
льовані іншими джерелами кримінального проце
суального права», в Латвії — «прецедентне право» 
(judicature), в Литві — «роз’яснення щодо засто
сування законів та інших правових актів», «пра
вила тлумачення права», в Молдові — «рішення 
Колегії у кримінальних справах Вищої судової па
лати», в Україні — «висновки щодо застосування 
норм права, викладені у постановах Верховного 
Суду України».

У пострадянських правових системах вба
чаємо відмінності і щодо адреса
тів прецедентної практики. Так, 
в Азербайджані — лише «для всіх 
судових складів колегій у спра

вах про адміністративні та економічні спори 
Верховного суду»; у Вірменії — «для суду»; 
в Грузії — «для загальних судів всіх інстанцій»; 
в Естонії — «для інших осіб, які застосовують 
закон»; в Латвії — «для суду», в Литві — «для 
суддів, державних та інших органів, а також 

В різні роки у пострадянських державах формувався суспільний 
запит саме на преценденту судову практику. В одних із них 
законодавець рішуче та оперативно запровадив прецедентну 
практику, натомість в інших — законодавець обережно та 
виважено підійшов до її запровадження та формування

У законодавчих актах пострадянських країн формулювання 
щодо характеру та предмету обов’язковості прецедентної 
практики є відмінними
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інших осіб», в Молдові — «для судових інстан
цій», в Україні — «для всіх суб’єктів владних 
повноважень», «для інших судів загальної юрис
дикції».

Окремо звернемо увагу на те, що у право
вих системах Вірменії та Литви встановлено 
не лише обов’язковість в аналогічних спра
вах для судів нижчих інстанцій рішень верхов
них судів, але також обов’язковість для нижчих 
судів в аналогічних справах їхніх же рішень. Так, 
у Законі Республіки Литви «Про суди», зокрема, 
передбачено, що «суди при ухваленні рішень 
у справах відповідної категорії є залежними 
від створених ними самими правил тлумачення 
права, що сформовані в аналогічних або подібних 
по суті справах», а у рішенні Конституційного 
суду Литви обґрунтовується те, що «суди загаль
ної юрисдикції при прийнятті рішень у справах 
відповідних категорій пов’язані своїми власними 
створеними прецедентами — рішеннями в ана
логічних випадках». Таким чином, у Вірменії та 
Литві, крім «вертикальної», також запроваджено 
і «горизонтальну» прецедентну практику.

Підсумовуючи зазначене вище, можна дійти 
таких висновків:

1. За радянських часів судовий прецедент та 
прецедентне право заперечувались. Це обґрун
товувалось тим, що вони суперечили прин
ципу соціалістичної законності та були зумов
лені необхідністю ідеологічного протиставлення 
буржуазним правовим системам. Однак це було 
спричинено тим, що прецедентне право умож
ливлює та допускає незалежність та активність 
судової влади.

Судові органи у радянській правовій сис
темі перебували під наглядом і контролем верхов
них судів. Одним із засобів такого контролю та 
нагляду були керівні роз’яснення законодавства 
пленумів верховних судів на основі узагальнення 
судової практики. Такі керівні роз’яснення — 
винахід радянської правової системи — здійсню
вали функцію забезпечення єдності судової прак
тики. Водночас вони зменшили вплив рішень 
верховних судів у конкретних справах. 

2. З проголошенням незалежності усі постра
дянські країни визнали принцип розподілу дер
жавної влади і тим самим незалежність влади 
судової. Відповідно, забезпечення єдності судової 
практики мало б здійснюватись вже не за допо
могою керівних роз’яснень пленумів верховних 
судів, які порушують незалежність судової влади, 
але за допомогою інших засобів, зокрема шляхом 
визначення рішень верховних судів у конкретних 

справах як зразкових для вирішення аналогічних 
справ.

Проте роз’яснення законодавства на основі уза
гальнення судової практики є обов’язковими 
сьогодні в Білорусі, Казахстані, Киргизстані, 
Таджикистані, Туркменістані, Узбекистані та 
рекомендаційними (а фактично обов’язковими) 
в Азербайджані, Молдові та Росії.

У тих пострадянських правових системах, 
де відмовились від таких керівних роз’яснень, 
рішення верховних судів у конкретних справах 
є зразковими для вирішення аналогічних справ, 
тобто розпочалось формування прецедентної 
практики.

3. Прецедентна практика формується 
в Азер байджані, Вірменії, Естонії, Грузії, Латвії, 
Литві, Молдові та Україні. У різних законо
давчих актах, зокрема у спеціальних зако
нах про суди (Вірменія, Грузія, Латвія, Литва, 
Україна), Адміністративному процесуальному 
кодексі Республіки Азербайджан 2009 р., цивіль
них процесуальних кодексах (Естонія, Латвія, 
Литва, Україна), кримінальних процесуальних 
кодексах (Грузія, Естонія, Молдова, Україна), 
передбачено відповідні приписи та механізми, 
які прямо або опосередковано встановлюють 
обов’язкову природу рішень верховних судів в 
аналогічних  справах.

Таке запровадження прецедентної практики 
у пострадянських правових системах здійсню
валося поступово та в різні роки.

Варто звернути увагу і на те, що серед постра
дянських країн, у яких визнається прецедентна 
практика верховних судів, особливе місце посіда
ють Балтійські країни. Так, обов’язковий харак
тер рішень верховних судів в аналогічних справах 
встановлено не лише в законодавстві, але також 
обґрунтовується у рішеннях конституційних та 
верховних судів.

При запровадженні прецедентної практики 
у діяльність верховних судів водночас є як осо
бливості, так і відмінності у: сферах її вико
ристання; формулюваннях характеру та пред
мету обов’язковості; в адресатах.

У тих пострадянських правових системах,  
в яких запроваджено прецедентну практику, також 
формується механізм її забезпечення, правові засо
би, що дозволяють прецедентній практиці здійсню
вати своє призначення, зокрема, засоби створення, 
зміни, розвитку та забезпечення обов’язково
сті і єдності прецедентної практики. Ці питання, 
на нашу думку, потребують подальшого наукового 
дослідження.


