
1 

Тема 1. Теоретичні аспекти судового прецеденту  

(прецедентної судової практики) 

1. Природа судового прецеденту (прецедентної судової практики). 

2. Співвідношення та взаємодія судового прецедентну (прецедентної практики) із 

суміжними поняттями. 

3. Функції судового прецеденту (прецедентної практики). 

4. Різновиди судового прецеденту (прецедентної практики). 

5. Чинність судових прецедентів: в часі, в просторі, за колом осіб,  

 

1. Природа судового прецедентну (прецедентної судової практики) 

Із словом прецедент Ви напевне вперше зустрілись на 1 курсі, коли  вивчали 

тему джерела права у межах дисципліни теорія права. Ви дізнались зокрема, що 

судовий прецедент є джерелом права та притаманний англо-американському праву. 

При цьому на сучасному етапі в умовах правової глобалізації та інтеграції є 

тенденція становлення та розвитку судового прецедентну і в романо-германських 

та міжнародних правових системах. 

Однак наша навчальна дисципліна називається «прецедентна судова 

практики». То що таке прецедентна судова практика і чи відрізняється вона від 

судового прецеденту? 

Ці поняття є відмінними, однак в практичних та навчальних цілях будемо їх 

використовувати в одному і тому ж значенні, правда, із одним застереженням, що 

прецедентна практика є збірним поняттям, яке охоплює сукупність судових 

прецедентів, подібно до того, як поняття законодавство є збірним поняттям щодо 

законів. 

Для навчальних цілей надалі будемо послуговуватись коротким та зручним, 

але не зовсім точним з наукової точки зору, визначенням судового прецеденту 

(прецедентної практики). Під судовим прецедентом (прецедентною практикою) 

будемо розуміти обов’язковість рішень судів в подібних судових справах. 

Однак у цьому підрозділі, який присвячений природі судового прецеденту та 

прецедентної практики, спробуємо більш точно та повно охарактеризувати 

поняття, що позначаються цими термінами Більш повне, розлоге та точне з 
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наукової точки зору визначення понять судового прецеденту (прецедентної 

практики) сформулюємо в кінці цього підрозділу на основі проаналізованих їх 

властивостей та ознак. 

Спочатку проаналізуємо властивості та ознаки судового прецеденту. 

1) судовий прецедент – акт судового органу. У юридичній науці ведуться 

дискусії, чи судовий прецедент це акт усіх судових органів, чи лише вищих судових 

органів. У радянський час, і в значній мірі у пострадянський, у доктрині панувала 

думка, що судовий прецедент – це лише акт вищих судових органів. Однак це у 

значній мірі не так. Судовий прецедент може прийматися як нижчестоящими, так і 

вищестоящими судовими органами. Те, що судові прецеденти вищестоящих 

судових органів за своїм юридичним значенням та функціями суттєво 

відрізняються від судових прецедентів нижчестоящих судових органів, ще не 

означає, що останні не є судовими прецедентами.  

Судовими прецедентами можуть бути акти національних судових органів – 

судів загальної – від місцевих, апеляційних та верховних, та конституційної 

юрисдикції – конституційних судів, та міжнародних судових органів – 

Європейського суду з прав людини, Суду Європейського Союзу, Міжнародного 

суду ООН. 

2) судовий прецедент – акт судового органу у конкретній судовій справі.  Не 

будь-який акт судового органу може бути судовим прецедентом, а лише рішення 

суду у конкретній судовій справі. Це означає, що судовими прецедентами не 

можуть бути судові акти, які приймаються не у зв’язку із розглядом та вирішенням 

конкретної судової справи. Наприклад, прийняті на основі узагальнення судової 

практики, постанови пленумів верховних судів не можуть бути судовими 

прецедентами. Також не можуть бути судовими прецедентами судові регламенти –   

судові акти, які приймаються для вирішення внутрішніх організаційних питань 

діяльності судових органів; 

3) судовий прецедент – рішення суду у складній судовій справі.  Це означає, 

що судовим прецедентом не може бути судове рішення у звичайній, типовій справі. 

Ним може бути рішення суду лише у тих справах, у яких виявляється та 

вирішується правова невизначеність – прогалини, вакуум, надмірна абстрактність, 
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неоднозначність правових приписів, конкуренції, колізії та інші правові 

деформації. Оскільки виявлення та вирішення різних форм правової 

невизначеності ускладнює, робить проблемним вирішення таких судових справ, то 

судовий прецедент є рішенням у складних та проблемних судових справах. 

4) судовий прецедент – рішення суду у складній судовій справі, підстава 

вирішення якої має значення прикладу (зразку). 

Інша властивість судового прецедентну пов’язана із його змістом. Що саме є 

змістом судового прецеденту як судового рішення у складній судовій справі, чому 

він має мати значення і яке саме це значення? 

Змістом судового прецеденту є насамперед підстава вирішення складної 

судової справи, підстава подолання правової невизначеності. Підставу вирішення 

такої правової невизначеності у юридичній літературі у різних правових системах 

називають по-різному. В англо-американській літературі її іменують «ratio 

decidendi», у вітчизняній – «правова позиція», «правовий висновок», «правова 

аргументація». 

Чому зміст судового прецеденту повинен мати значення і яке це значення?  

Складні судові справи, в яких виявляються та вирішуються різні форми 

правової невизначеності, різними судовими органами можуть вирішуватись по-

різному. Відтак різне вирішення таких складних судових справ різними судовими 

органами може призводити до прийняття у подібних судових справах різних за 

юридичними наслідками судових рішень, тобто до різнобою судових рішень, до 

порушення єдності судової практики. Тому правова позиція як підстава вирішення 

певної складної судової справи повинна мати значення не лише у цій складній 

судовій справі, в якій виявлялась та вирішувалась правова невизначеність, але 

також і для інших подібних складних судових справ, в яких виявлятиметься та 

вирішуватиметься така ж правова невизначеність.  

Відтак для запобігання різнобою судових рішень та для уподібнення судової 

практики правова позиція як підстава вирішення складної судової справи повинна 

мати значення прикладу (зразку). 

Зміст правових позицій як прикладів (зразків) вирішення складних судових 

справ може бути різноманітним, залежно від характеру проблеми, яка вирішується 
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у складній судовій справі. Якщо у правовій позицій долається правова прогалина, 

то вона може бути нормативно-правовою, коли вирішується неоднозначність 

правового припису, то правова позиція може бути правотлумачною, у випадку 

розв’язання колізії правових приписів правова позиція може бути колізійною. Від 

змісту правових позицій власне і залежатиме поділ судових прецедентів на 

різноманітні види, більш детально про які йтиметься у відповідному підрозділі. 

5) судовий прецедент – рішення суду у складній судовій справі, підстава 

вирішення якої має значення прикладу (зразку) для судових органів у подібних 

судових справах та для інших органів влади та осіб в інших юридичних справах. 

Інша важлива властивість судового прецеденту пов’язана із питанням про те, 

для кого він має значення і яким воно є – обов’язковим чи рекомендаційним? 

Відповідно до класичної доктрини судового прецеденту він має значення для 

судових органів в аналогічних судових справах. Судові прецеденти вищестоящих 

судових органів мають значення для нижчестоящих судових органів, судові 

прецеденти нижчестоящих судових органів мають значення для вищестоящих, як і 

судові прецеденти мають значення для самих судових органів, які їх прийняли. 

У зв’язку з цим важливим аспектом судового прецеденту, який потребує 

висвітлення, є питання про те, чи він має значення лише для судових органів в 

аналогічних судових справах, чи також і для інших органів влади та осіб, які 

долатимуть правову невизначеність поза розглядом подібної судової справи? 

У юридичній практиці поширені випадки, коли судове рішення, в якому 

вирішена правова невизначеність, застосовують не лише судові органи під час 

вирішення подібних судових справ, але також і інші органи влади та особи, перед 

якими постає та сама правова невизначеність. Так, наприклад, конституційний або 

верховний суд може виявити у судовій справі неоднозначний правовий припис, і у 

зв’язку із розглядом цієї справи роз’яснити його зміст. Інші органи влади та особи 

в інших, не судових справах, можуть також зустрітись із цим правовим приписом, 

щодо якого конституційний або верховний суд здійснив роз’яснення. Чи повинні 

такі інші органи влади та особи застосувати судовий прецедент, в якому міститься 

така роз’яснення? Вважаємо, що сучасне розуміння судового прецедентну має 

охоплювати і необхідність його застосування й такими іншими органами влади та 
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особами. Адже це сприятиме як правовій визначеності учасників суспільних 

відносин, так і уподібненню не лише судової практики, але і юридичної практики 

в цілому. 

Значення судового прецеденту може бути як обов’язковим, так і 

рекомендаційним. Обов’язкова чи рекомендаційна природа судового прецеденту 

залежить від місця судового органу, який його прийняв та судового органу, якому 

він адресується.  

Обов’язковим є судовий прецедент вищестоящого судового органу для 

нижчестоящого. Це означає, що приклад (зразок) вирішення складної судової 

справи вищестоящими судами, а ними можуть бути як верховні, так і апеляційні 

суди, повинен застосовуватись нижчестоящими судами під час вирішення 

подібних складних справ. 

Дію такого судового прецеденту у правовій доктрині називають ще 

«вертикальною». Судові прецеденти верховних судів обов’язкові для апеляційних 

та місцевих судів. Судові прецеденти апеляційних судів обов’язкові для місцевих 

судів.  

Необхідно зазначити, що деякі судові органи мають внутрішні структурні 

підрозділи, і в їх межах також спостерігається дія «вертикального» судового 

прецеденту. Так, у межах Європейського суду з прав людини діє Велика палата, 

рішення якої у складних судових справах, є обов’язковим для інших його 

структурних підрозділів – секцій, палат. У межах верховних судів також діють 

об’єднані, спільні, розширені структурні підрозділи – великі палати, пленуми, 

пленарні засідання, розширені колегії та ін., рішення яких у складних судових 

справах є обов’язковими для їх інших структурних підрозділів. Про ці особливості 

йтиметься у наступних відповідних підрозділах. 

Варто зазначити, що «вертикальний» прецедент може бути абсолютним, тобто 

судовий орган, за жодних обставин та винятків, не може прийняти іншого судового 

рішення, та відносним, тобто за певних обставин судовий орган може прийняти 

інше, відмінне рішення в аналогічній судовій справі. 

Щоправда, у юридичній науці дискутується питання про допустимість 

відносної дії «вертикального» прецеденту, оскільки така відносність нівелює 
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класичну англійську доктрину судового прецеденту. Це дає підстави багатьом 

авторам сумніватися у прецедентній природі судових рішень, які можуть бути не 

обов’язковими для нижчестоящих судів. Як стверджують автори, такі судові 

рішення не можуть бути судовими прецедентами, оскільки вони не відповідають 

жорсткій доктрині прецеденту – «stare decisis», що чітко означає «стояти на 

вирішеному». 

У зв’язку з цим доцільно зазначити, що природа судового прецеденту, який 

формувався насамперед в англійському праві, і в якому володів абсолютною дією, 

у сучасних умовах змінюється та повинна відповідати сучасним правовим реаліям. 

В сучасних правових реаліях судовий прецедент діє не лише в англо-

американському, але і в континентальному праві, а тому його доктрина повинна 

враховувати сучасні потреби та запити судової практики. А сучасні потреби та 

запити судової практики вимагають гнучкості судового прецеденту, що передбачає 

можливість та допустимість його зміни та розвитку за певних умов не лише 

вищестоящими судовими органами, але і нижчестоящими. Тому у сучасних умовах 

доктрина «stare decisis» вже є більш гнучкою, не є такою жорсткою, а у 

законодавстві континентальних правових система встановлюється, що судові 

рішення верховних судів є не стільки обов’язковими, як мають враховуватись, 

братись до уваги. Більш детально про умови та підстави прийняття в аналогічних 

справах інших судових рішеннях буде описано в наступних підрозділах. 

Судовий прецедент є обов’язковим для судових органів, які його прийняли – 

як для вищестоящих, так і для нижчестоящих. Це означає, що якщо судовий орган 

прийняв рішення, в якому вирішилась правова невизначеність, то в аналогічних 

справах той самий судовий орган повинен їх вирішити подібно.  

Дію такого судового прецеденту у правовій доктрині називають ще 

«горизонтальною». Така горизонтальна обов’язковість судових прецедентів також 

може бути абсолютною. Така абсолютна обов’язковість горизонтального 

прецеденту була притаманною насамперед для судових рішень англійських судів в 

період становлення та розвитку англійського права. Також горизонтальна 

обов’язковість судового прецеденту може бути і відносною. Така відносна 

горизонтальна обов’язковість спостерігається у рішеннях Верховного Суду США, 
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Європейського суду з прав людини, конституційних та верховних судів у 

континентальних та пострадянських правових системах.  

Рекомендаційними є судові прецеденти нижчестоящих судових органів для 

вищестоящих, а також судові прецеденти судових органів для інших судових 

органів їхнього рівня. 

Це означає, що судове рішення місцевого суду, в якому вирішуються 

проблеми правової невизначеності, є рекомендаційним прикладом (зразком) для 

апеляційних та верховних судів, а також для інших місцевих судів. Таке судове 

рішення апеляційного суду є рекомендаційним прикладом (зразком) для 

верховного суду, а також для інших апеляційних судів. Таке судове рішення одних 

структурних підрозділів судових органів є рекомендаційним прикладом (зразком) 

для інших структурних підрозділів цих судових органів. Необхідно також 

зазначити, що у деяких правових системах, зокрема загального права, 

рекомендаційним характером володіють судові прецеденти верховних судів 

іноземних правових систем. 

У зв’язку із «вертикальною» дією судового прецеденту постають також 

питання щодо прецедентної природи рішень судових органів, які не мають їм 

інституційно підпорядкованих судових органів – верховні (касаційні) суди, 

апеляційні суди, місцеві суди. Тобто чи може діяти судовий прецедент поза 

судовою системою, де немає вищестоящих та нижчестоящих судових органів? 

Так, це питання постає щодо рішень конституційних судів та рішень 

Європейського суду з прав людини. Адже як щодо Європейського суду з прав 

людини, так і щодо конституційних судів немає судових органів, які були б їм 

інстанційно підпорядковані.  

При цьому, судові справи, які вирішуються конституційними судами та 

Європейським судом з прав людини, не вирішуються жодними іншими судовими 

органами. У зв’язку з цим виникають питання, у яких аналогічних судових справах 

мають бути обов’язковими чи рекомендаційними судові рішення конституційних 

судів, якщо аналогічні справи можуть вирішувати не інші судові органи, а лише 

конституційні суди. Такі особливості функціонування конституційних судів, як і 
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Європейського суду з прав людини, багатьом авторам дали підстави називати їх 

рішення не прецедентними, а «квазі-прецедентними». 

Відтак постають питання, рішення конституційних судів, як і Європейського 

суду з прав людини, є прецедентними чи «квазі-прецедентними», для кого вони 

мають бути прикладами (зразками), обов’язковими чи рекомендаційними, і в яких 

справах? 

Даючи відповідь на це питання необхідно виходити з того, що складні судові 

справи, в яких виявляється правова невизначеність, вирішуються не лише 

судовими органами, які мають інстанційну підпорядкованість, але також і 

конституційними судами та Європейським судом з прав людини. Конституційні 

суди, як і Європейський суд з прав людини також вирішують проблеми правової 

невизначеності. Ті ж самі проблеми правової невизначеності, які вирішені 

конституційними судами, як і Європейським судом з прав людини, постають також 

і перед іншими судовими та державними органами та особами. Для уникнення 

різнобою у вирішенні таких проблем правової невизначеності та уподібнення 

юридичної практики також і рішення конституційних судів, як і Європейського 

суду з прав людини, повинні мати значення в аналогічних юридичних справах, в 

яких вирішуються ті ж проблеми правової невизначеності, які  вже вирішені 

конституційними судами, як і Європейським судом з прав людини. Таким чином, 

судові рішення конституційних судів, як і Європейського суду з прав людини, 

повинні володіти прецедентним характером. 

У зв’язку з цим необхідно також зазначити, що в сучасних умовах правового 

розвитку доктрина судового прецеденту в частині його «вертикальної» дії також 

має враховувати особливість дії таких прецедентних рішень конституційних судів, 

як і Європейського суду з прав людини. Відтак у підрозділах, присвячених 

прецедентній практиці верховних судів, конституційних судів, Європейського суду 

з прав людини, будуть враховуватись ці особливості «вертикальної» дії судових 

прецедентів. 

Підсумовуючи проаналізовані вище ознаки судового прецеденту можна 

сформулювати таке його визначення: судовий прецедент – рішення суду у складній 

судовій справі, підстава вирішення якої має значення прикладу (зразку) для 
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судових органів у подібних судових справах та для інших органів влади та осіб в 

інших юридичних справах. 

Враховуючи те, що прецедентна судова практика є збірним щодо судових 

прецедентів поняттям, під прецедентною судовою практикою можна розуміти 

сукупність судових прецедентів. 

 

2. Співвідношення та взаємодія 

судового прецедентну (прецедентної практики) 

із суміжними поняттями 

 Суміжними, тобто такими які перебувають у співвідношенні та взаємодії, 

поняттями із судовими прецедентами та прецедентною практикою у юридичній 

літературі можна зустріти такі поняття: судова практика; прецедентне право; 

правова позиція; правоположення та ін. 

Судовий прецедент (прецедентна практика) та судова практика.  

У юридичній літературі слово «судова практика» використовується у 

декількох значеннях.  

У першому – широкому значенні – цей термін охоплює діяльність або 

результати діяльності усіх судових органів. До обсягу поняття судова практика в 

широкому значенні належать усі судові рішення усіх судових органів у 

національних та міжнародних правових системах. У такому її значенні судовий 

прецедент буде взаємодіяти з ним як одиничне поняття, що входить до складу 

судової практики. Прецедентна практика взаємодіє із судовою практикою як 

частина та ціле. 

 

 

 

 

 

 

У другому – вузькому значенні – цей термін охоплює не всю діяльність або 

результати діяльності не всіх судових органів. В одних випадках терміном «судова 
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практика» позначають лише результати юрисдикційної діяльності, тобто 

активності судових органів, що пов’язана із вирішенням судових справ – спорів, 

притягнення осіб до відповідальності, встановлення юридичних фактів. До обсягу 

цього поняття «судова практика» у цьому значенні не належать інші види 

діяльності судових органів, наприклад, інформаційно-аналітична, організаційно-

розпорядча, узагальнення судової практики тощо. Наприклад, прийняття судовими 

органами регламентів та інших внутрішніх юридичних актів до судової практики у 

цьому її значенні не належать. Судовий прецедент і в цьому значенні судової 

практики буде одиничним поняттям, що входить до її складу, а прецедентна 

практика видовим поняттям судової практики. 

Іншим вузьким значенням слова «судова практика», яке можна зустріти у 

юридичній літературі є значення, відповідно до якого до її обсягу належать 

роз’яснення (керівні або рекомендаційні у різних правових системах) верховних 

судів на основі узагальнення судової практики та рішення верховних судів у 

конкретних принципових судових справах. Така конструкція судової практики 

розроблялась у радянський час і була покликана врахувати фактичне значення в 

подібних справах рішень верховних судів у конкретних справах1. У цьому значенні 

судової практики судовий прецедент та прецедентна практика входять до обсягу її 

поняття лише частково. Адже в обсяг поняття судової практики у такому її значенні 

не входять судові прецеденти нижчестоящих судових органів. 

 

 

 

 

 

 

 

Ще одним значенням слова «судова практика», яке використовується у 

романо-германській правовій доктрині є значення, яке полягає у тому, що судова 

практика є сукупністю не будь-яких рішень у конкретних справах, а повторюваних, 

                                                           
1 Судебная практика в советской правовой системе / Отв. ред.: Братусь С.Н. – М.: Юрид. лит., 1975. – 328 c. 
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стійких, не будь-яких судових органів, а верховних судів, у яких вирішуються 

принципові питання, і які набувають фактично обов’язкового значення для 

нижчестоящих судів. 

У юридичній літературі все ще можна зустріти традиційне розмежування, 

відповідно до якого судовий прецедент притаманний лише англо-американському, 

а судова практика – романо-германському праву. Більш детально про це буде 

висвітлено у наступних підрозділах, однак тут лише зазначимо, що в сучасних 

умовах правового розвитку таке розмежування не відповідає сучасним правовим 

реаліям. Для подолання такої недостатньо виправданої диференціації понять 

«судовий прецедент» та «судова практика» вважаємо доцільним та необхідним 

використовувати уподібнене поняття «прецедентна судова практика».  

У такому значенні судової практики вона буде частиною прецедентної 

практики. Адже до прецедентної практики належать не лише судові рішення 

верховних судів, які є обов’язковими в силу їх повторюваного та неодноразового 

застосування іншими судовими органами, але також і судові рішення верховних 

судів, які є обов’язковими вже в силу того, що вони прийняті вищестоящими 

судовими органами, що притаманно англо-американським правовим системам, а 

також відповідні судові рішення нижчестоящих судових органів. 

 

 

 

 

 

 

 

Така багатозначність слова «судова практика» в деяких випадках приводить 

до непорозумінь, однак у більшості випадків знімається контекстом його 

використання. У нашому навчальному курсі судова практика 

використовуватиметься у широкому значенні, як поняття, що  охоплює собою 

судові прецеденти та прецедентну практику в цілому. 
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Судовий прецедент (прецедентна практика) та прецедентне право. 

Прецедентне право є поняттям, яке ви також можете зустріти у юридичній 

літературі. Воно охоплює норми права, які сформовані у рішеннях верховних судів, 

та використовується насамперед в англійському та американському праві на 

противагу статутному праву. 

До прецедентного права належать не усі рішення та не усіх судових органів, 

а лише ті рішення верховних судів, які містять прецедентні норми права, тобто 

обов’язкові судові прецеденти. Прецедентне право не охоплює судові прецеденти 

нижчестоящих судів, які мають рекомендаційний (переконливий) характер. Тому 

прецедентне право є частиною прецедентної практики, яка крім прецедентного 

права також включає в себе і рекомендаційні прецеденти нижчестоящих судових 

органів. 

 

 

 

 

 

 

Розмежування судового прецеденту (прецедентної практики) та 

прецедентного права також пов’язане із питання про те, чи можуть належати до 

прецедентного права не лише норми права, але також й інтерпретаційно-правові 

приписи. 

Існують два підходи до відповіді на питання, чи прецедентне право – це лише 

норми права, що містяться у рішеннях верховних судів, чи також і правила 

розуміння правових приписів. Перший підхід, який притаманний англо-

американському праву, в якому немає чіткого доктринального розмежування норм 

права та інтерпретаційних приписів, передбачає, що прецедентне право – це усі 

рішення верховних судів, незалежно від того, чи вони заповнюють прогалини в 

праві, чи роз’яснюють приписи законодавства.  

Другий підхід, який притаманний романо-германському та пострадянському 

праву, в якому існує чітке доктринальне розмежування правотворчої та 
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правотлумачної діяльності, і відповідно норм права та інтерпретаційних приписів, 

не допускає, щоб інтерпретаційні приписи верховних судів належали до 

прецедентного права. У зв’язку з цим прецедентне право у романо-германських 

правових системах заперечується та заміняється поняттям «судова практика», 

більш детально про це йтиметься далі. 

Тут лише необхідно зазначити, що поняття «прецедентна практика», на 

відміну від поняття «прецедентне право», включає в себе як норми права, так й 

інтерпретаційні приписи, що сформовані у відповідних рішеннях верховних судів. 

Це дозволяє зняти доктринальний різнобій та неузгодженість щодо поняття 

«прецедентне право». 

 

3. Функції судового прецеденту (прецедентної судової практики) 

Судовий прецедент, як і прецедентна практика в цілому, мають важливе 

функціональне призначення у правових системах. 

Вони виконують різні види функцій, одні з них пов’язані із функціями 

судової практики в цілому, а інші – пов’язані із функціями органів судової влади, 

які приймають відповідні судові прецеденти. 

Основними функціональним призначенням судового прецеденту та 

прецедентної практики є уподібнення, забезпечення єдності судової практики. 

Як зазначалось вище, судові органи під час розгляду та вирішення складних 

судових справ можуть зустрітись із проблемами правової невизначеності. 

Наявність проблем правової невизначеності під час розгляду судових справ не 

може бути підставою для відмови у їх вирішення. Вирішення таких складних 

судових справ одними судовими органами може призводити до прийняття судових 

рішень з одними юридичними наслідків, а іншими судовими органами – до 

прийняття судових рішень з іншими юридичними наслідками. Очевидно, що такий 

різнобій судових рішень у подібних судових справах порушує принцип юридичної 

рівності та справедливості. Для запобігання та подолання такого різнобою судових 

рішень на відповідні судові органи покладається функція уподібнення судової 

практики. Таке уподібнення судової практики може здійснюватись різними 

засобами. І одним із доцільних та ефективних засобів є надання судовим рішенням, 
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як вищестоящих, так і нижчестоящих судових органів, значення прикладу, зразку 

в аналогічних справах, тобто прецедентного характеру. 

У багатьох романо-германських правових системах функція верховних судів 

щодо уподібнення судової практики передбачається не лише на законодавчому, але 

і на конституційному рівні, про що йтиметься у відповідному підрозділі. 

Судовий прецедент (прецедентна практика) також тісно переплітаються та 

сприяють здійсненню функцій тих судових органів, якими вони приймаються. 

Так, судовий прецедент (прецедентна практика) сприяє здійсненню 

конституційними судами функцій нормоконтролю. Рішення конституційного суду, 

в якому встановлено в одній судовій справі невідповідність закону або іншого 

нормативно-правового акту конституції, може мати для відповідних органів влади 

значення прикладу, зразку таких законів або інших нормативних актів, які 

суперечитимуть конституції. 

Також судовий прецедент (прецедентна практика) сприяє здійсненню 

конституційними судами функції захисту прав людини на основі розгляду та 

вирішення індивідуальних конституційних скарг. Рішення конституційного суду, в 

якому встановлено у судовій справі те, що прийнятий закон або інший нормативно-

правовий акт порушує права людини, також може мати для відповідних органів 

влади, значення прикладу, зразку таких законів або інших нормативних актів, які 

порушуватимуть права людини. 

 

4. Різновиди судових прецедентів та прецедентної судової практики 

Як відомо, класифікація як логічна операція, яка полягає у розлогому поділі 

понять за відповідними критеріями на певні різновиди, дозволяє розкрити їх обсяг 

і тим самим більш глибоко і повно пізнати відповідні явища.  

В основі поділу понять на різновиди лежать відповідні критерії, які пов’язані 

насамперед із ознаками відповідних понять. Тому судові прецеденти послідовно 

поділятимемо на різновиди за тими ознаками, які є проаналізовані у відповідному 

підрозділі. 

Залежно від органів судової влади, результатом діяльності яких вони є: 

верховних судів; апеляційних судів; місцевих судів; конституційних судів; 
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Європейського Суду з прав людини; Суду Європейського Союзу; Міжнародного 

Суду ООН. 

Залежно від їх територіального рівня: національний та міжнародний. 

Залежно від типу правових систем в яких функціонує: в англо-

американському, романо-германському праву, змішаному (скандинавському) та ін. 

Залежно від категорії судових справ (предметної юрисдикції, провадження): 

у цивільних справах, у господарських справах, у кримінальних справах, в 

адміністративних справах та ін.; у справах щодо конституційних скарг, у справах 

щодо встановлення відповідності конституції (конституційності), у справах щодо 

офіційного тлумачення конституції та ін.; 

Залежно від юридичного значення: обов’язковий (джерело права); 

рекомендаційний (переконливий). 

Залежно від міри (ступеня) обов’язковості: абсолютно обов’язковий 

(«жорсткий», не допускається його зміна); відносно обов’язковий («м’який», 

допускається зміна). 

Залежно від можливості зміни або розвитку: стабільний (послідовний); 

нестабільний (непослідовний);  

Залежно від кількості судових рішень, внаслідок якої він набуває 

обов’язковості: одиничний (створюється в одному судовому рішенні), множинний 

(створюється в серії, наборі послідовних судових рішень); 

Залежно від форми судових рішень, в яких формується: постанови, рішення, 

ухвали, висновки та ін.;  

Залежно від передумов його прийняття (характеру складності судової 

справи, правової невизначеності): нормозаповнюючий (прогалини); 

нормоконтретизуючий (абстрактність); нормоанулюючий (колізії) та ін.;  

Залежно від змісту правової позиції, що у ньому міститься: нормативно-

правовий; правотлумачний; колізійний.  

Залежно від структурних частин джерел права, зміст яких 

конкретизується у ному: щодо статті 6 Конвенції про захист прав людини та 

основоположних свобод, щодо статті 27 Конституції України та ін.;  
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Залежно від функцій судового прецедентну (прецедентної практики): 

уніфікаційний; нормоконтрольний; правозахисний; компетенційний та ін.; 

Залежно від рівня адресатів: горизонтальний (обов’язкова для судових 

органів, які його приймають), вертикальний (обов’язкова для інших органів влади, 

насамперед нижчестоящих судових органів), змішаний;  

 

5. Дія судових прецедентів в часі, в просторі, за колом осіб. 

 Судовий прецедент, як і будь-який юридичний акт, володіє своєю чинністю, 

тобто здатністю породжувати юридичні наслідки. Така чинність судового 

прецеденту має відповідні параметри, тобто діє в часі, просторі та на коло осіб. 

Дія судового прецедентну в часі. Враховуючи наукові напрацювання питань 

дії в часі, під нею можна розуміти проміжок часу, протягом якого юридичні акти 

(їх правові приписи) володіють формальною обов’язковістю та здатністю 

породжувати юридичні наслідки. При тому цей проміжок часу включає: по-перше, 

момент початку цієї формальної обов’язковості (набрання чинності); по-друге, 

момент її закінчення (втрата чинності); по-третє, часову спрямованість на суспільні 

відносини (напрям дії) – теперішні (негайна, переживаюча дія), майбутні 

(перспективна  дія), минулі (зворотна дія). 

Окремі питання дії в часі судового прецеденту висвітлювались у працях 

Богдановської І. Ю., Кроса Р., Лозовської С. В., Малишева Б. В., Подольської Н. А., 

Романова О. К., та ін. У цих напрацюваннях деякі вчені вважають, що судовий 

прецедент не може володіти чіткими межами темпоральної чинності. 

Обгрунтовується така позиція тим, що по-перше, прецедентна норма є 

«неписаною» та формується протягом певної тривалості часу, по-друге, судовий 

прецедент переважно формується у декількох судових рішеннях. Щодо напряму дії 

судового прецеденту, то одні вчені зазначають, що він може володіти лише 

перспективною дією, натомість інші вчені допускають також і зворотну його дію. 

Встановлення параметрів темпоральної чинності судового прецеденту 

залежить від підходу до розуміння його природи. У юридичній літературі 

дискутується питання про те, що саме закріплює судовий прецедент – правову 
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позицію, правове положення, ratio decidendi, принцип вирішення справи, 

аргументацію рішення, правові приписи та ін. 

Судовий прецедент, як і будь-який юридичний акт, повинен закріплювати 

правові приписи. При тому прецедентні приписи повинні формуватися відповідно 

до техніко-юридичних правил. Недотримання таких правил у процесі створення 

судового прецеденту породжуватиме у ньому правові дефекти, знижуватиме його 

якість та не сприятиме його ефективній реалізації та застосуванню.  

Судовий прецедент містить два правові приписи: прецедентний та 

індивідуальний. Прецедентний припис приймається за умов нормативно-правової 

невизначеності (прогалина, занадто абстрактні, багатозначні приписи, колізії та ін.) 

та є обов’язковим як для сторін у справі, так і для сторін в аналогічних справах. 

Індивідуальний припис приймається на підставі прецедентного та є обов’язковим 

лише для сторін у цій судовій справі. 

Темпоральна чинність судового прецеденту повинна пов’язуватись з цими 

двома правовими приписами. Темпоральна чинність індивідуального припису 

судового прецеденту проявляється у тому, що він набирає чинності з моменту 

набрання чинності відповідним судовим рішенням. Індивідуальний припис втрачає 

чинність з моменту реалізації його положень, а також у випадку скасування 

спеціально уповноваженими суб’єктами. Індивідуальний припис володіє негайною 

(прямою) дією в часі, оскільки його вплив спрямований на правовідносини, що 

виникли до та продовжують існувати після набрання ним чинності. 

Темпоральна чинність прецедентного припису проявляється у тому, що він 

набирає чинності з моменту його офіційного оприлюднення (або з моменту 

настання іншої обставини (дати), що встановлюється та обгрунтовується 

відповідним суб’єктом судової правотворчості) та втрачає чинність з моменту 

скасування або визнання недійсним відповідними уповноваженими суб’єктами. 

У переважній більшості правових систем континентального права (Албанія, 

Іспанія, Італія, Литва, ФРН, Румунія, Франція, Хорватія) обставиною, з якою 

пов’язується набрання чинності прецедентними судовими рішеннями є їх офіційне 

оприлюднення. У деяких континентальних правових системах (Болгарія та ін.) 

такою обставиною є сплив певного строку після офіційного оприлюднення. У 
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правових системах Словенії, Польщі та ін. законодавство уповноважує відповідні 

судові органи (конституційні суди) самостійно встановлювати момент (дату) 

набрання чинності прецедентними судовими рішеннями. 

У юридичній науці залишаються невизначеними положеннями щодо 

напряму дії судового прецеденту. Дискутуються питання про те, чи судовий 

прецедент обов’язковий в аналогічних судових справах в цілому, чи лише у 

наступних аналогічних справах. Відмінність цих підходів впливає і на 

спрямованість впливу судового прецеденту на судові справи, які розглядались та 

вирішувались до та після набрання ним чинності.  

Зворотна дія судового прецеденту проявлятиметься у тому випадку, коли він 

впливатиме на аналогічні судові справи, що вже розглянуті та вирішені до набрання 

ним чинності. Перспективна дія судового прецеденту проявлятиметься у тому, що 

він впливатиме лише на аналогічні судові справи, що розглядатимуться та 

вирішуватимуться після набрання ним чинності. Залишається невизначеним 

питання про те, чи повинен впливати судовий прецедент на аналогічні справи, які 

розглядались до набрання ним чинності, але вирішуються після набрання ним 

чинності. Також потребує вивчення питання про можливість та допустимість 

впливу судового прецеденту на аналогічні судові справи, які розглянуті та вирішені 

судом першої інстанції до набрання ним чинності, але переглядаються в 

апеляційному та касаційному порядку після набрання ним чинності. 

Дія судового прецедентну в просторі. Дія судового прецедентну в просторі 

пов’язана із поширенням його чинності на відповідну територію та залежить від 

місця судового органу в судовій системі. Так судові прецеденти місцевих судів, 

апеляційних та верховних судів поширюють свою дію на територію, на яку 

поширюється їх територіальна юрисдикція. Судові прецеденти конституційних 

судів поширюють свою чинність на всю територію відповідних держав. Судові 

прецеденти Європейського Суду з прав людини поширюють свою чинність також 

на правовий простір, в межах якого діє Конвенція про захист прав людини та 

основоположних свобод 1950. Судові прецеденти Суду Європейського Союзу 

поширюють свою чинність на правовий простір держав-членів Європейського 

Союзу. Недостатньо розробленим у юридичній науці залишаються питання про 
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екстериторіальну дію судових прецедентів як у межах національних , так і в межах 

міжнародних правових систем.  

Дія судового прецедентну на коло осіб. Чинність судового прецедентну на 

коло осіб насамперед пов’язане із питанням про те, на які саме органи державної 

влади та у яких справах повинен бути обов’язковим чи рекомендаційним. 

Як зазначалось у підрозділі, пов’язаному із природою судового прецеденту, 

він може діяти на судові органи у подібних судових справах (класична теорія 

прецедентну) та інші органи влади або осіб, які вирішуватимуть подібну проблему 

правової невизначеності, яка вирішена у судовому прецеденті (сучасна теорія 

судового прецеденту). 

Також дія судового прецедентну на коло осіб пов’язана із його вертикальною 

та горизонтальною дією, про яку йшлось вище.  

Тут повторимось, що відповідно до вертикальної дії судовий прецедент 

вищестоящих судових органів володіє чинністю для нижчестоящих судових 

органів, тобто: судовий прецедент верховних судів є обов’язковим для апеляційних 

судів та місцевих судів; судовий прецедент апеляційних судів є обов’язковим для 

місцевих судів.  

Вертикальна дія судового прецедентну також проявляється між 

структурними підрозділами судових органів. Так, судові прецеденти великих 

палат, великих сенатів, пленарних засідань, розширених колегій чи то верховних 

судів, конституційних судів, чи то Європейського Суду з прав людини є 

обов’язковими для відповідних їх підрозділів – палат, секцій, сенатів тощо.  

Горизонтальна дія судового прецеденту полягає у поширенні його чинності 

на ті судові органи, які їх прийняли. Відповідно до горизонтальної дії: судовий 

прецедент верховних судів та конституційних судів повинен бути обов’язковим для 

самих верховних судів та конституційних судів; судовий прецедент апеляційних 

судів повинен бути обов’язковим для самих апеляційних судів, які їх прийняли; 

судовий прецедент місцевих судів має бути обов’язковим для самих місцевих судів, 

які їх прийняли; судовий прецедент Європейського Суду з прав людини має бути 

обов’язковим для самого ЄСПЛ; судовий прецедент Суду Європейського Союзу 

повинен бути обов’язковим для самого Суду ЄС. 
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Особливостями щодо дії на коло осіб володіють рекомендаційні 

(переконливі) судові прецеденти, адже їх чинність поширюється в інший спосіб. 

Так, відповідно до горизонтальної дії рекомендаційні (переконливі) судові 

прецеденти нижчестоящих судових органів поширюють свою чинність на 

вищестоящі судові органи та судові органи їхнього рівня. 

 


