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Питання преюдиціальності судо
вих рішень як у теорії, так і на практи
ці цивільного та кримінального судо
чинства є достатньо широко дослі
дженим. Що ж до преюдиціальності 
рішень Конституційного Суду Украї
ни (далі – рішень КСУ),– то цю про
блематику ще мало розроблено, їй 
приділено недостатньо уваги. Серед 
науковців, які тією чи тією мірою 
торкалися цієї теми, необхідно згада
ти таких: М. Селівон,Т. Цимбалистий, 
Г. Христова, Ю. Барабаш. При цьому 
якщо Т. Цимбалистий [11] та Г. Хри
стова [10] розглядали цю властивість 
рішень КСУ як складову правової 
природи останніх, то Ю. Барабаш у 
своїй статті [1] більш докладно зосе
редився саме на преюдиціальності 
рішень КСУ. Проте, незважаючи на 
ряд публікацій, які певною мірою 
стосуються цієї проблематики, вважає
мо, що є необхідність висловити нашу 
позицію. 

Мета цієї статті – показати тео-
ретико-правові відмінності преюди-

ціальності рішень КСУ від рішень ін-
ших судів загальної юрисдикції, а також 
з’ясувати їхній справжній зміст і доціль-
ність подальшого застосування ст. 74 
Закону України «Про Конституційний 
Суд України» (далі – Закон). 

Стаття 74 Закону надає Конститу-
ційному Суду України (далі – КСУ) 
можливість (право.– С. А.) вказати на 
преюдиціальність свого рішення у 
розгляді судами загальної юрисдикції 
позовів через правовідносини, що ви
никли внаслідок дії неконституційного 
акта. 

Необхідно звернути увагу на те, 
що ця стаття стосується лише рішень 
Конституційного Суду України у спра-
вах щодо конституційності законів та 
інших правових актів Верховної Ради 
України, актів Президента України, 
актів Кабінету Міністрів України, 
правових актів Верховної Ради Авто-
номної Республіки Крим. Отже, ця 
стаття Закону: 

– надає КСУ можливість на влас-
ний розсуд визначати, коли вказувати 

^ 27 



Публічне право № 2 (2011) 

на преюдиціальність свого рішення, а 
коли ні; 

- чітко вказує на правовідносини, 
яких вона стосується (правовідноси
ни, що виникли внаслідок дії некон
ституційного акта); 

- містить коло чітко визначених 
суб’єктів (суди загальної юрисдикції), 
які мали би враховувати рішення КСУ 
що має преюдиціальний характер; 

- стосується лише актів КСУ у 
формі рішення; 

- стосується лише рішень КСУ 
щодо неконституційності актів Вер
ховної Ради України, Президента Ук
раїни, Кабінету Міністрів України та 
Верховної Ради Автономної Республі
ки Крим. 

Станом на початок 2011 р., Кон
ституційний Суд України скористався 
цією нормою п’ять разів: у справі щодо 
стажу наукової роботи (Рішення від 
19 червня 2001 року № 9-рп/2001); 
у справі про відшкодування шкоди дер
жавою (Рішення від 3 жовтня 2001 року 
№ 12-рп/2001); у справі про соціальні 
гарантії громадян (Рішення від 9 лип
ня 2007 року № 6-рп/2007); у справі 
щодо предмета і змісту Закону «Про 
Державний бюджет України» (Рішення 
від 22 травня 2008 року № 10-рп/2008); 
у справі щодо конституційності п. 10 
постанови Кабінету Міністрів України 
«Деякі питання соціального захисту 
окремих категорій громадян» (Рі
шення від 8 вересня 2009 року 
№ 19-рп/2009). 

Що ж до самого терміна «пре
юдиціальність», то він походить від 
лат. praejudicium і перекладається 
як «попереднє рішення». Враховую
чи, що цей термін використовувався 
передовсім у кримінальному і ци
вільному процесах, необхідно з’ясу
вати зміст цього поняття в цих про
цесах. 

Найбільш точно з приводу прею
диціальності судового рішення у кри
мінальному судочинстві висловився 
Ю. М. Грошевий, який вказав, що 
«… преюдиції - це загальні положення 
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(правила), на підставі яких особа, що 
здійснює оцінювання доказів, і суд у 
постановленні вироку вправі вважати 
встановленими обставини, які мають 
значення для вирішення кримінальної 
справи» [6, с. 254]. А саме використан
ня преюдицій у процесі доказування 
пояснюється недоцільністю повтор
ного дослідження питань, що були 
розглянуті та вирішенні цим самим 
або іншим судом [2, с. 83]. 

Відомий науковець у сфері цивіль
ного процесу М. Штефан виводить 
преюдиціальність із загальнообов’яз
ковості судового рішення, оскільки об
ставини, визнані в судовому рішенні не 
підлягають сумніву та запереченню з бо
ку сторін, третіх осіб і суду [12, с. 369]. 

Т. Цимбалистий вважає, що прею-
диційний характер рішень КСУ поля
гає в неприпустимості оспорювання в 
іншому процесі фактів і правовідно
син, установлених рішенням Консти
туційного Суду [11]. 

Також поширеною є думка про те, 
що преюдиціальність ґрунтується на 
правовій властивості законної сили 
судового рішення і визначається його 
суб’єктивними та об’єктивними межа
ми, за якими сторони та інші особи, 
які брали участь у справі, а також їхні 
правонаступники не можуть знову 
оспорювати в іншому процесі встанов
лені судовим рішенням у такій справі 
правовідносини. 

Суб’єктивними межами є те, що у 
двох справах беруть участь одні й ті 
самі особи чи їхні правонаступники, чи 
хоча б одна особа, щодо якої встанов
лено ці обставини. Об’єктивні межі 
стосуються обставин, встановлених 
рішенням чи вироком суду [8]. 

Що стосується суб’єктивних та 
об’єктивних меж судових рішень, то 
цілком виправданим буде в цьому ви
падку не використовувати суб’єктивних 
меж рішень КСУ. Враховуючи те, що 
ряд рішень КСУ стосуються соціаль
них прав громадян і зачіпають інтере
си значної кількості людей, застосо
вувати їх лише до осіб, які брали 
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участь у розгляді цієї справи, звісно, 
не виправдано. Тим паче, що суб’єк
тами таких конституційних подань 
відповідно до ст. 40 Закону є Прези
дент України, не менш як сорок п’ять 
народних депутатів України, Верховний 
Суд України, Уповноважений Верхов
ної Ради України з прав людини, Вер
ховна Рада Автономної Республіки 
Крим – тобто суб’єкти, які відновле
ними соціальними правами не кори
стуються і не можуть користуватися 
через свій правовий статус. 

Інше питання полягає в тому, які 
саме факти (обставини) можуть бути 
встановлені КСУ. 

На перший погляд, ці рішення ма
ли би стосуватися суто визнання КСУ 
факту неконституційності того чи 
того нормативно-правового акта, і, як 
наслідок, будь-яка фізична та юридич
на особа, прав чи обов’язків якої це 
рішення стосується, має право вимага
ти застосування цього рішення КСУ 
судом загальної юрисдикції, а остан
ній повинен його врахувати у винесенні 
рішення в конкретній справі. Однак, 
якщо проаналізувати це питання більш 
глибоко, то з рішення КСУ може ви
пливати щонайменше: 

– факт невідповідності правових 
актів Конституції України; 

– факт порушення встановленої 
Конституцією України процедури їх 
розгляду, ухвалення або набрання 
ними чинності; 

– факт перевищення конституцій
них повноважень у їх прийнятті. 

Втім, можливі правові наслідки 
установлених КСУ згаданих вище 
фактів ми залишимо для окремого 
дослідження. 

Також доречним буде в цьому 
випадку навести наукову позицію про 
те, що не слід змішувати преюди-
ційність із обов’язковістю рішення 
суду, оскільки обов’язковість означає 
наявність у судовому рішенні влад
ного припису, який підлягає виконан
ню. Водночас обов’язковість рішення 
суду як правозастосовного акта має 

місце лише у зв’язку із прямим зобо
в’язуванням конкретного суб’єкта до 
вчинення певних дій або утримання 
від них. Обов’язок суду приймати пре-
юдиційні факти без доведення випли
ває не з судового рішення, а з факту 
набрання ним законної сили, а отже – 
набуття судовим рішенням властиво
сті виключності. Саме виключність 
рішення суду надає встановленим су
дом фактам і правовідносинам оста-
точності, що для суду означає обов’я
зок врахування цих фактів без дове
дення, а для осіб, які брали участь у 
справі,– неможливість їх оскарження. 
Саме це і складає поняття преюдицій-
ності [5, с. 436]. 

Як вбачається з викладеної вище 
позиції, преюдиціальність та обов’яз
ковість рішення суду є різними за 
змістом поняттями. Одначе така пози
ція, незважаючи на її обґрунтованість 
щодо судових рішень загалом, не ціл
ком може стосуватися рішень КСУ, 
зокрема такої їхньої властивості, як 
обов’язковість, оскільки: 

– по-перше, рішення КСУ не мі
стять прямої вказівки конкретному 
суб’єкту до вчинення певних дій або 
утримання від них; 

– по-друге, рішення КСУ не містять 
у собі владного припису, який підлягає 
виконанню (оскільки рішення КСУ 
про визнання неконституційним того чи 
того акта є самодостатнім, для втрати 
цим актом (положенням) чинності); 

– по-третє, рішення КСУ не є за 
своєю природою такими ж правоза-
стосовними актами, як рішення судів 
загальної юрисдикції тощо. 

З іншого боку, існує наукова пози
ція, яка полягає в тому, що преюди
ціальність розглядається як обов’яз
ковість для суду фактів, підтвердже
них судовим рішенням, що вступило 
в законну силу, у розгляді справи, 
пов’язаної зі справою, за якою при
йнято рішення [9, с. 234, 3]. Прихиль
ники цієї позиції не заперечують 
можливості заперечення цих фактів 
особами, яких ці факти стосуються, 
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чи особами, які брали участь у справі, 
за якою прийнято рішення, що має пре
юдиціальний характер. 

Виникає питання, чи можна засто
сувати ці підходи до рішень КСУ 

На наш погляд, можливість запе
речувати факти, встановлені в рішенні 
КСУ (про неконституційність актів), 
у теорії та на практиці не є виправда
ним, а застосування судами загальної 
юрисдикції рішень КСУ відбувається 
незалежно від указівки в них на їхню 
преюдиціальність. 

Наступне питання, яке необхідно 
з’ясувати,- чи справді вказівка на 
преюдиціальність рішення КСУ від
різняє таке рішення від аналогічних 
рішень КСУ в яких немає такої вка
зівки? 

Для прикладу візьмімо ситуа
цію, коли Верховна Рада України 
своїм законом призупинила з 1 січня 
2010 р. певну соціальну виплату, а 
КСУ 1 червня 2010 р. визнав закон, 
яким цю виплату призупинено, не
конституційним. 

Змоделюймо дві ситуації, в яких: у 
першому випадку КСУ вказав у своє
му рішенні на його преюдиціальність; 
у другому випадку такої вказівки в 
рішенні КСУ немає. То чи означає, що 
такі рішення потягнуть різні правові на
слідки для конкретного громадянина, 
який мав право на отримання призупи
неної соціальної виплати? 

І в першому, і в другому випадках 
закон, яким було призупинено соці
альну виплату, втратить свою чинність 
від дня ухвалення КСУ рішення про 
його неконституційність. І в першо
му, і в другому випадках громадянин 
отримує право вимагати виплати при
зупиненої до цього часу соціальної 
виплати. І в першому, і в другому ви
падках така соціальна виплата може 
бути призначена з 1 червня 2010 р. 
(оскільки рішення КСУ не мають зво
ротної дії в часі). 

Втім, серед наукових публіка
цій зустрічається думка про те, що 
посилання на ст. 74 Закону і зазна-
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чення в рішенні КСУ про його 
преюдиціальність може бути підста
вою для надання такому рішенню 
зворотної сили [4], тобто в цьому ви
падку громадянин міг би претендува
ти на отримання призупиненої соці
альної виплати з 1 січня 2010 р. (від 
моменту, коли таку виплату було 
призупинено). Вважаємо, що така пози
ція є помилковою та недостатньо об
ґрунтованою, оскільки ні сама ст. 74 
Закону, ні існуючі наукові погляди 
на поняття і сутність преюдиціально
сті судового рішення не дають підстав 
уважати, що рішення, яке має прею
диціальний характер, мусило би мати 
зворотну силу. Скоріш за все, в цьому 
випадку мається на увазі, що після 
прийняття рішення Конституційним 
Судом України до триваючих на мо
мент прийняття рішення КСУ відно
син можна застосувати ці рішення. 
Але в цьому випадку це є не що інше, 
як пряма дія рішення КСУ в часі. 

Тобто, як убачається з викладено
го, вказівка в рішенні КСУ на його 
преюдиціальність, на нашу думку, 
жодним чином не впливає на правові 
наслідки такого рішення порівняно з 
тим,у якому вказівки на преюдиціаль
ність немає. 

Що стосується можливості надан
ня рішенням КСУ зворотної сили і 
цим – відновлення скасованих чи при
зупинених прав особи від моменту 
прийняття такого неконституційного 
акту чи положення,– то можливість 
і доцільність цього є, на нашу думку, 
цілком обґрунтованою. Але прак
тичне закріплення такої можливості 
стосується більше норм Конституції 
України (ст. 152) та Закону України 
«Про Конституційний Суд України» 
(ст. 73), які стосуються моменту втрати 
чинності актів, визнаних КСУ некон
ституційними, а не положення ст. 74 
Закону про преюдиціальність рішень 
КСУ. 

Отже, можемо підсумувати резуль
тати нашого дослідження преюди
ціальності рішень КСУ, а саме: 
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1. Поняття преюдиціальності рішень міститься, і не дає підстав говорити 
К С У за змістом дещо відрізняються про можливість його зворотної сили в 
від поняття преюдиціальності рішень часі (хоча, звісно, закріплення законо-
судів загальної юрисдикції, зокрема давцем права К С У визначати момент 
своїми суб’єктивними межами. втрати чинності неконституційного 

2. Стаття 74 Закону стосується акта чи окремого положення такого 
лише рішень К С У у справах щодо акта було би доволі прогресивним і в 
конституційності законів та інших більшості своїй виправданим кроком 
правових актів Верховної Ради Украї- на шляху побудови України як право-
ни, актів Президента України, актів вої та соціальної держави). 
Кабінету Міністрів України, правових Отже, не торкаючись практичних 
актів Верховної Ради Автономної Рес- моментів застосування ст. 74 Закону, 
публіки Крим, але не стосується інших можемо говорити, що в теоретично-
актів К С У , але також рішень щодо правовому аспекті положення цієї стат-
офіційного тлумачення Конституції ті використовуються Конституційним 
та законів України. Судом України не часто, а вказівка в 

3. Вказівка на преюдиціальність нечисленних рішеннях суду на їхню 
рішення К С У , на нашу думку, ніяким преюдиціальність не може свідчити 
чином не відрізняє такого рішення від про їхній специфічний порівняно з іншими 
інших, у яких такої вказівки не рішеннями статус чи їхню особливість. 
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Савчак А. В. Преюдиціальність рішень Конституційного Суду України: 
теоретично-правовий аспект 

Статтю присвячено преюдиціальності рішень Конституційного Суду України. 
Зокрема, аналізуються загальнотеоретичні підходи до поняття преюдиціальності, 
а також законодавче регулювання цього явища. Також увага звертається на ряд 
особливостей преюдиціальності рішень Конституційного Суду України порівняно 
з преюдиціальністю рішень судів загальної юрисдикції. 

Ключові слова: преюдиціальність, обов’язковість судового рішення, законна 
сила судового рішення. 

Савчак А. В. Преюдициальность решений Конституционного Суда Украины: 
теоретико-правовой аспект 

Статья посвящена преюдициальности решений Конституционного Суда Украи
ны. В частности, анализируются общетеоретические подходы к понятию «пре
юдициальность», а также законодательное регулирование данного явления. Также 
обращается внимание на ряд особенностей преюдициальности решений Конститу
ционного Суда Украины по сравнению с преюдициальностью решений судов общей 
юрисдикции. 

Ключевые слова: преюдициальность, обязательность судебного решения, 
законная сила судебного решения. 

Savchak A. The prejudicе decisions of Constitutional Court of Ukraine: theoretical 
and legal aspects 

The article is devoted prejudicе decisions of Constitutional Court of Ukraine. In par
ticular, the general theoretic going is analysed near a concept «prejudice», and also legi
slative adjusting of this phenomenon. Also attention applies on the row of features of 
prejudice decisions of Constitutional Court of Ukraine as compared to prejudice deci
sions of courts of general jurisdiction. 

Key words: prejudice, obligatoryness of court decision, legal force of court deci
sion. 
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