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Актуальність і значущість теми дослідження. У сучасній науці 

великий інтерес викликають роботи, присвячені вивченню матеріальних і 

процесуальних аспектів правової системи Європейського Союзу. Для України, 

яка переживає активізацію напрямів євроінтеграційного співробітництва, 

процес реалізації Угоди про асоціацію України та Європейського Союзу ЄС, 

вкрай актуальною та необхідною є запропонована тема дисертації.

Порушена проблематика викликає значну увагу для представників 

вітчизняної та зарубіжної науки. Це пояснюється відсутністю до цього часу 

ґрунтовних праць, включаючи монографічні дослідження, завданням яких 

було б здійснення комплексного аналізу діяльності міжнародних судових 

органів, наднаціональних судових органів і т.д. Безумовно, саме завдяки 

судовим, передсудовим чи квазісудовим процедурам розкривається 

організаційно-функціональний характер згаданих органів.

Особливий інституційний механізм Європейського Союзу виокремлює 

Суд ЄС, на який додатково покладено завдання із забезпечення самобутнього і 

незалежного характеру права ЄС. Суд наділений юрисдикцією здійснювати 

преюдиціальне провадження з метою тлумачення положень права ЄС та 

ухвалення рішень щодо дійсності актів ЄС, за допомогою чого гарантується 

гармонійне функціонування усього ЄС, його органів і структур. Поряд із цим 

сфера питань, які потребують відповідних роз’яснень Суду ЄС, розширюється.
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різних правових системах. Водночас, має деякі спільні риси з прецедентом, усе 

ж це різні поняття, преюдиція набуває особливо важливого значення сьогодні 

в контексті роботи Суду ЄС, оскільки саме преюдиціальне провадження 

переважає в сучасній практиці Суду ЄС. Отже, сутність преюдиціальної 

процедури, її різних аспектів, а також умови та межі застосування, викликають 

особливий інтерес як для країн-членів ЄС, майбутніх членів ЄС тощо.

Ступінь обґрунтованості наукових положень, висновків і
• u  і  • • •  • •  •  •  •рекомендацій, сформульованих у дисертації, їх достовірність і новизна.

Аналіз дисертаційної роботи дозволяє дійти висновку, що Фастовець А.С. 

вдалося досягти мети дослідження, яка полягає у системний аналіз 

преюдиціального провадження Суду ЄС, виявлення його особливостей та 

значення для функціонування й розвитку правової системи Європейського 

Союзу. Структура дисертаційного дослідження обрана вірно, є логічною, що 

дозволило автору повною мірою розкрити тему, досягти поставленої мети та 

аргументувати достовірність наукової гіпотези.

Отримані здобувачем наукові результати, висновки та рекомендації 

базуються на критичному аналізі значного обсягу нормативних джерел, 

насамперед, джерел права Європейського Союзу, рішень Суду ЄС, наукової 

літератури, результатів судової практики тощо. їх комплексне вивчення, 

широке використання філософсько-світоглядних, загальнонаукових та 

спеціально-наукових методів і підходів, забезпечило формулювання важливих 

наукових положень, висновків й рекомендацій. Вони є обґрунтованими, 

достовірними, відзначаються науковою новизною.

Слушно зазначити і змістовне значення, вагомість положень та висновків, 

що виносяться на захист. Зміст дисертації свідчить про високий науковий 

рівень і всебічність опрацювання різних аспектів обраної теми, глибоке 

розуміння проблем преюдиціального провадження Суду ЄС, функціонування 

й розвитку правової системи ЄС. А.С. Фастовець демонструє належну 

обізнаність у порушеній проблематиці, цілісне бачення засобів її розв’язання.

Дисертація складається із вступу, трьох розділів, що об’єднують дев’ять



підрозділів, висновків та списку використаних джерел.

Перший розділ «Сутність та правова природа преюдиції, її функції та 

роль у системі права ЄС» включає три підрозділи, Зокрема, підрозділ 1.1. 

«Місце терміну «преюдиція» в юридичній науці, природа й функції 

преюдиціальних рішень» присвячений аналізу вивченню наукової та 

навчально-методичної юридичної літератури у контексті з’ясування поняття і 

значень терміну «преюдиція». Доведено, що це правозастосовчий акт; 

установлене процесуальним законом правило; засіб судової аргументації; 

інтелектуально-вольова діяльність з доказування; властивість окремих 

правових явищ; прийом юридичної техніки. Преюдиціальна процедура в 

рамках ЄС -  процедура попереднього розгляду «непрямих позовів» у Суді ЄС, 

згідно з якою судами держав-членів подаються запити щодо тлумачення 

положень установчих договорів ЄС у разі, якщо питання про тлумачення 

установчих договорів або чинність та тлумачення актів інституцій, органів, 

служб та агенцій Союзу порушено в будь-якому суді держави-члена та 

національний суд вважає, що без рішення Суду ЄС неможливо винести 

правомірне й обґрунтоване рішення на національному рівні.

Відзначено її відмінні риси, що відрізняють насамперед, відповідь на 

запит у рішенні Суду ЄС від консультативних висновків Європейського суду з 

прав людини, апеляційних процедур, судового прецеденту країн 

англосаксонської правової системи чи прецедентним правом у розумінні 

міжнародного права. На основі доктрини прямої дії та верховенства права ЄС, 

ця структура ставить на меті підтримку єдності системи права, її ефективності 

та авторитету в межах Співтовариства (зараз Союзу).

Погоджуємось з положення підрозділу 1.2. «Сутність та особливості 

преюдиціального провадження в процесі становлення та розвитку права ЄС», 

що національне законодавство вплинуло на запровадження преюдиціального 

провадження в системі функціонування судової системи ЄС, насамперед, 

німецька й італійська моделі її функціонування. Ще ст.68 Договору про 

заснування Європейського Співтовариства (ДЗЄС) передбачена



преюдиціальна юрисдикція Суду ЄС щодо Розділу IV (візи, притулок, 

імміграція тощо), можливість тлумачити Судом положення цього Розділу. А 

ст.267 Договору про функціонування Європейського Союзу (ДФЄС) слугувала 

взірцем для створення подібних національних процедур, розширила 

преюдиціальну процедуру.

Ґрунтовний аналіз компетенції Суду, а саме тлумачити право ЄС та 

перевіряти його на дійсність, виносити рішення в преюдиціальному порядку 

згідно ст. 267 Договору про функціонування ЄС викладено у підрозділі 1.3 

«Преюдиціальне провадження в контексті реалізації юрисдикції Суду ЄС». 

Оскільки преюдиціальна процедура — це процесуальна форма, в ній 

розвиваються такі основоположні принципи як принцип прямої дії, 

верховенства права ЄС та відповідальності держави. Вона є доказом існування 

прямої дії, оскільки питання права ЄС порушуються безпосередньо в 

національних судах держав-членів, а також механізмом, через який 

«націоналізується» доктрина верховенства права ЄС, оскільки справа 

починається і закінчується в національному суді, отримавши пояснення щодо 

тлумачення або дійсності права ЄС.

На нашу думку, такий «інструмент» уніфікації практики національних 

судів справді йде на користь розвитку права ЄС. Фастовець А.С. відзначає, що 

в преюдиціальній процедурі знаходить вираження й закріплення одне з 

найважливіших положень, що визначають саму суть і спрямованість 

інтеграційних процесів, -  забезпечення співпраці Суду ЄС та національних 

судових установ держав-членів. Певною мірою Суд ЄС поступово 

трансформував цю процедуру в непрямий спосіб захисту індивідуальних прав, 

при цьому у своїй діяльності виконує функції міжнародного, конституційного, 

частково адміністративного та цивільного суду.

Окрім держав-членів, інституцій, фізичних та юридичних осіб до Суду 

ЄС також можуть звертатися національні суди держав-членів з проханням 

винести преюдиціальне рішення стосовно тлумачення установчих договорів, 

дійсності й тлумачення актів інститутів ЄС, статутів органів, створених за



рішенням Ради ЄС. Розділяємо точку зору, що роль національних судів має 

важливе значення не тільки для функціонування преюдиціальної процедури, а 

й для розвитку правового порядку ЄС.

Цілком обґрунтовано і сміливо підкреслюється, що вищі суди можуть не 

так часто звертатися до Суду ЄС порівняно з судами нижчих інстанцій, 

оскільки вони є більш компетентними вирішувати складні юридичні питання 

Це стосується і питання чіткого розмежування функцій між Судом ЄС і 

національними судами, тут доречним є з’ясування сутності поняття «судова 

установа держави-члена» (стор. 49).

У другому розділі «Реалізація преюдиціального провадження в рамках 

суду ЄС» розкриваються особливості звернення національних судів до Суду 

ЄС в рамках процедури преюдиціального розгляду щодо тлумачення 

(підрозділ 2.1), особливості преюдиціальних рішень Суду ЄС стосовно 

дійсності актів (підрозділ 2.2), особливості рішень Суду ЄС в сфері 

преюдиціального провадження по суті та особливості процедури їх винесення 

(підрозділ 2.3). Поряд з викладенням положень даного розділу, автор виділяє 

конкретні проблеми у цій сфері. Наприклад, національні суди іноді зверталися 

з преюдиціальним запитом щодо тлумачення національного чи міжнародного 

права, що є неприпустимим. Мали місце випадки тлумачення у справах, що не 

завжди слугували інтересам європейської спільноти. Це стосується 

застосування права ЄС, щоб вирішити національну проблему (юрисдикції 

національних судів) або його застосування перенесено в часі (для зворотного 

застосування в часі на користь обвинуваченого). Дисертант підкреслює, що 

спостерігались приклади звернень щодо тлумачення «гіпотетичних ситуацій 

замість розгляду справ, подібних справі Dzodzi, занадто «творчі» підходи Суду 

ЄС до переформулювання і тлумачення положень актів ЄС.

Інший позитивний момент роботи полягає у тому, що розмежовані 

ситуації, коли суд держави-члена ЄС може, а коли повинен звертатися до 

Суду ЄС із запитом про винесення преюдиціального рішення. Отже, 

національні суди не є останньою інстанцією у цьому виді справ у державі, не



зобов’язані звертатися до Суду ЄС, а на свій розсуд вирішувати, чи це 

необхідно. Суд ЄС має юрисдикцію переглядати на предмет дійсності акти ЄС 

(усіх інститутів, органів, агенцій та служб на виконання, навіть якщо ці 

документи не є актами прямої дії) в світлі відповідності загальним принципам 

права ЄС, які мають пряму дію та обов’язкові для держав-членів. Лише Суд 

ЄС наділений правом розглядати питання легітимності актів інститутів, 

органів та установ ЄС, відповідно їх недійсність визнається тільки Судом ЄС. 

Національні суди не уповноважені приймати рішення щодо недійсності актів 

ЄС. Тому зроблено висновок про взаємопов’язаність та єдність правової 

системи ЄС, забезпечення гарантій правової визначеності Союзу.

У результаті розгляду справи в межах преюдиціального провадження 

згідно ст. 267 ДФЄС Суд ЄС виносить рішення або постанову (у випадках 

звернення до Суду ЄС з аналогічним питанням, по якому вже було винесено 

рішення, заслухавши генерального адвоката, відповідно до ст. 104 (3) 

Регламенту Суду ЄС). Постанова також виноситься тоді, коли відповідь на 

подібне питання можна відшукати в попередніх рішеннях Суду (фактично 

такою постановою Суд відсилає до попередньої практики або рішення), коли 

питання є очевидним. Відповідно до Регламенту Суду лише він сам може 

ініціювати процедуру внесення змін та правок, а сторони справи можуть 

звернутися до Суду з клопотанням про таку процедуру. Видається важливим

У розділі 3 «Місце преюдиціальних рішень в законодавстві держав-членів 

ЄС» велику увагу приділено дослідження наслідків винесення 

преюдиціального рішення Судом ЄС для національних судів держав-членів 

ЄС та права ЄС в цілому. Зокрема, у підрозділі 3.1 зазначено, що 

преюдиціальне рішення Суду ЄС не є заключним етапом судового процесу, 

який від початку був ініційований в межах національного суду певної 

держави-члена ЄС. Це рішення є важливою ланкою на шляху винесення таким 

судом остаточного рішення в справі.

Характерною є принциповість позицій урядів деяких країн щодо 

обмеженості змісту преюдиціального рішення і, відповідно, його обов’язкової



сили в контексті його застосування національним судом. Звернення до Суду 

ЄС -  швидше право, а не обов’язок національних судів, оскільки останні 

можуть зазначити, що відповідні положення права ЄС є чіткими та 

зрозумілими, і не вимагають тлумачення Судом (стор. 124-128). Хоча далі за 

текстом згадується, що преюдиціальне звернення є, так би мовити, 

«конституційним обов’язком» судів у розумінні ч. З ст. 267 Договору про 

функціонування ЄС. На належному рівні проаналізовано досвід ряду 

європейських держав у реалізації преюдиціальних рішень. Так, національне 

право може передбачати відшкодування за порушення обов’язку передати 

питання на розгляд Суду ЄС: конституційні суди Іспанії, Італії, Австрії та 

Німеччини мають юрисдикцію притягти за це до відповідальності суд.

У підрозділі 3.2. «Особливості звернень держав-членів до Суду ЄС в 

рамках преюдиціальної процедури» на основі статистичних даних, матеріалів 

конкретних справ, кількості і змісту позовів за преюдиціальною процедурою 

до Суду ЄС зі сторони держав-членів зроблено ряд суттєвих висновків. 

Йдеться про збільшення їхньої кількості таких звернень і преюдиціальних 

рішень. Проте з боку нових членів ЄС відзначаються певні проблеми: Болгарія 

та Румунія, зокрема, протягом року звернулись до Суду за преюдиціальною 

процедурою по 0,5 разів, поряд з тим як Німеччина -  55,3 позови на рік, Італія

-  39,6 позовів на рік, Австрія -  26,4 позови і т.д. Цікавим є викладення 

чинників та факторів впливу на кількість преюдиціальних звернень в різних 

державах (розмір держави та розмір населення держави-члена; бажання 

ініціювати судовий розгляд у різних державах-членах; дотримання державою- 

членом законодавства ЄС; «транскордонна активність»).

У свою чергу, у підрозділі 3.3. «Роль преюдиціальних рішень у процесі 

адаптації України до законодавства Європейського Союзу» на прикладі 

рішень Конституційного суду України, які є преюдиціальними актами, 

Фастовець А.С. демонструє специфіку їх реалізації та юридична сила inter 

partes, тобто поширюються на сторони в справі. На основі аналізу Угоди про 

партнерство та співробітництво України з Європейськими співтовариствами та



їхніми державами-членами 1994 p., Угоди про асоціацію України та 

Європейського Союзу, визначено необхідним продовжувати вивчення 

заявленої проблематики. Виокремлюються напрями і способи гармонізації 

національного законодавства, адаптації до існуючих правових стандартів ЄС.

Оцінка відповідності змісту автореферату і основних положень 

дисертації. Зміст автореферату відображає основні положення дисертаційної 

роботи Фастовець А.С., відповідає вимогам до таких робіт. Наукові 

результати, висновки та пропозиції в авторефераті, повністю розкриті й 

обґрунтовані в дисертації. Змістові автореферату притаманна методична і 

концептуальна цілісність, гармонійність наукового викладу, позбавленого 

однобічних висновків.

Дискусійні положення дисертації та зауваження щодо її змісту. 

Водночас із загальною позитивною оцінкою роботи, звернемо увагу й на деякі 

дискусійні, неточні чи не повною мірою опрацьовані положення дисертації.

По-перше, використаний понятійно-категоріальний апарат демонструє 

певною мірою невизначеність, іноді синонімічне використання відмінних 

понять. Це стосується «системи права ЄС», «права Європейського Союзу», 

«правової системи ЄС» (стор. 5, 10); «інтеграційного правопорядку» (стор. 8), 

«правопорядку ЄС» ( стор. 36), «правового порядку ЄС» (стор. 48).

Також не зайвим було б дізнатись позицію автора стосовно розуміння 

процесуально-правової системи, організаційно-правового механізму 

європейської інтеграції, «негативної інтеграції» і «позитивної інтеграції», 

європейського законодавства (стор. 33), концепції ідеальної системи 

правосуддя (стор. 52), функціонування всієї європейської правової й судової 

системи (стор. 53).

По-друге, недоліком роботи можна визначити недостатню увагу до 

методологічного інструментарію як основа дисертаційного дослідження. На 

жаль, лише на сторінці 9 роботи перелічуються використані методи 

(формально-юридичний і нормативно-аналітичний, історичний, порівняльно- 

правового аналізу, діалектичний, методи класифікації і прогнозування. Поза



увагою дисертантки залишились такі методи як структурно-функціональний, 

діяльнісний, кібернетичний, системний та ряд інших.

По-третє, на стор. 11 згадується класифікація факторів, які 

ускладнюють процес преюдиціального провадження, а також є причиною 

порівняно низької активності нових держав-членів у поданні преюдиціальних 

позовів. Проте надалі не деталізуються і не пояснюються такі фактори. У 

даному контексті не зайвим було б почути думку автора стосовно 

співвідношення таких категорій: преюдиція, преюдиціальна юрисдикція Суду 

ЄС, преюдиціальний запит, преюдиціальне провадження, преюдиціальна 

процедура тощо.

По-четверте, у п. 2 наукової новизни одержаних результатів зазначено: 

«Здійснено комплексний аналіз різних аспектів преюдиціальної процедури 

Суду ЄС як особливого виду судового захисту (непозовна процедура), 

передбаченого в праві ЄС, як відповідь на преюдиціальний запит 

національних судів держав-членів ЄС, у результаті якого ухвалюються 

преюдиціальні рішення, спрямовані на забезпечення паралельного та єдиного 

застосування положень права ЄС усіма державами-членами. Йдеться про які 

саме аспекти, можливо ознаки, різні значення чи автор мала на увазі інше?

Так само, розрізняючи чотири можливі категорії положень щодо 

тлумачення на стор. 77, можливо доцільно було б зупинитись на методах і 

видах тлумачення Судом ЄС?

По-п’яте, за змістом підрозділ 1.3. «Преюдиціальне провадження в 

контексті реалізації юрисдикції Суду ЄС» та весь розділ 2 суттєво схожі, їх 

положення іноді дублюються. Аналогічного характеру зауваження стосуються 

підрозділу 2.3. «Особливості рішень Суду ЄС в сфері преюдиціального 

провадження по суті та особливості процедури їх винесення» та розділу З, 

зокрема, підрозділу 3.1. «Правові наслідки преюдиціальних рішень Суду ЄС 

для національних судів держав-членів ЄС та права ЄС в цілому»

По-шосте, характерним є надмірне зловживання посиланнями, їх 

домінування над власними позиціями і висновками. Іноді у тексті згадуються



статті договорів про заснування Європейського економічного співтовариства, 

Європейського співтовариства з вугілля та сталі та Європейського 

співтовариства з атомної енергії (стор 37-38), Договору про функціонування 

ЄС (стор. 85-86), ін. актів. При цьому дисертантка посилається не на 

першоджерела, а на низку наукових праць -  Nascimbene В. Community Courts 

in the Area of Judicial Cooperation, 2005; Комарова T.B. Юрисдикція Суду 

Європейського Союзу: монографія 2010 р.

Також на стор. 15 дисертації зазначено, що у вітчизняному судочинстві 

також діяв термін «преюдиція». Він був запозичений з французького 

процесуального права й використовувався в значенні «передсудимість» ... Чи 

можна вважати автора даного висловлювання -  Гореликову А.Г. (Москва, РФ)

-  вітчизняним дослідником?

По-сьоме, дещо обмеженими є пропозиції з удосконалення національних 

законодавств, включаючи законодавство України, практичних інструментів 

забезпечення виконання рішень Суду ЄС (підрозділ 3.3. «Роль 

преюдиціальних рішень у процесі адаптації України до законодавства 

Європейського Союзу», висновки до розділу 3 і загальні висновки). Тут слід 

врахувати і здобутки не тільки науки конституційного права, а й 

конституційно-процесуального, цивільно-процесуального, кримінально- 

процесуального, адміністративно-процесуального права.

Зауваження до дисертації не впливають на загальну позитивну оцінку 

роботи, є більше побажаннями для подальших досліджень автором обраної 

теми.

Загальна оцінка дисертаційної роботи та її відповідність 

встановленим вимогам. Висновки і пропозиції, сформульовані в дисертації, є 

цілком обґрунтованими, достовірними і становлять значну наукову новизну. У 

наукових публікаціях автора повною мірою відображені основні висновки 

дисертаційного дослідження, кількість публікацій та їхнє оформлення 

відповідає встановленим вимогам, всі статті опубліковано у фахових 

юридичних виданнях. Зміст автореферату відповідає змісту дисертації.



Отже, дисертаційна робота Фастовець А.С. на тему: «Сутність та 

особливості преюдиціального провадження суду ЄС», подана на здобуття 

наукового ступеня кандидата юридичних наук, є завершеною науковою 

працею, виконана особисто здобувачем у вигляді підготовленого рукопису, 

який відповідає вимогам, встановленим п.п. 9, 10, 12, 13 Порядку 

присудження наукових ступенів, затвердженому Постановою Кабінету 

Міністрів України від 24 липня 2013 року № 567.

Фастовець Анна Сергіївна заслуговує на присудження їй наукового 

ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.11 -  міжнародне 

право.
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ВІДГУК 

ОФІЦІЙНОГО ОПОНЕНТА 

на дисертацію Фастовець Анни Сергіївни на тему 

«Сутність та особливості преюдиціального провадження Суду ЄС», що 

подана на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за 

спеціальністю 12.00.11 -  міжнародне право

Актуальність теми дисертаційного дослідження. Дослідження 

інтеграційних процесів різних регіонів світу наразі набуває все більшої 

важливості. Значний інтерес викликають особливості та закономірності 

розвитку такого унікального, в міжнародно-правовому сенсі, явища, яке 

являє собою Європейський Союз. Вітчизняні науковці та практики 

приділяють особливу увагу вивченню внутрішніх правових процесів в ЄС не 

лише внаслідок векторного пріоритету розвитку міжнародних відносин 

України з цим утворенням, укладення Угоди про асоціацію, проголошення 

Україною набути членства в Європейському Союзі, а й у зв’язку з цінністю 

дослідження приклад побудови майже ідеальної моделі комплексної правової 

системи. Хоча ці процеси, зокрема в аспектах становлення, розвитку, 

удосконалення та розширення повноважень Євросоюзу є далекими від 

утопічних поглядів філософів-прибічників панєвропеїзму, але це не впливає 

на актуальність досвіду вказаного наддержавного утворення.

Одним з найважливіших структурних елементів Євросоюзу є Суд ЄС. 

При зверненні до особливостей його функціонування, безумовний інтерес 

викликає інститут преюдиціальних рішень. Це стосується, у рівній мірі, як 

самої процедури ухвалення преюдиціальних рішень, так і їхньої правової 

природи. Саме преюдиціальне провадження Суду ЄС забезпечило однакове,



чітке та правильне застосування норм права ЄС, дозволило подолати 

труднощі у розумінні певних правових категорій представниками різних 

правових систем. Важко переоцінити внесок Суду ЄС у процес формування і 

закріплення основних принципів права ЄС; в ході реалізації преюдиціальних 

повноважень було визначено зміст таких ключових для Європейських 

співтовариств принципів, як принцип верховенства права ЄС, принцип 

прямої дії, принципи пропорційності і субсидіарності тощо.

Відповідна процедура була передбачена ще у Паризькому договорі про 

заснування Співтовариства вугілля та сталі 1951 р. Саме з цього часу Суд ЄС 

отримав ексклюзивне право на тлумачення норм права ЄС. На сьогодні 

порядок преюдиціального звернення врегульовано положеннями ст. 267 

Договору про функціонування Європейського Союзу. Унікальність 

преюдиціальної процедури полягає в тому, що з відповідним запитом може 

звернутись будь-яка судова установа держави-члена ЄС, в якої у ході 

провадження виникло питання про тлумачення положень установчих 

договорів ЄС, тлумачення або, навіть, дійсності актів будь-якої з установ, 

органів, служб, агенцій Євросоюзу. Такий підхід дозволив забезпечити 

ефективність принципів прямої дії та верховенства права ЄС шляхом 

активного співробітництва національних судів із Судом ЄС.

В ході роботи аналізуються сучасні погляди щодо можливих шляхів 

вдосконалення преюдиціальної процедури, підвищення її ефективності, адже 

розширення кількості держав-членів Євросоюзу, збільшення офіційних мов 

ЄС саме по собі впливає на завантаженість Суду. Відкритість і «доступність» 

Суду ЄС справді відіграли важливу роль у становленні європейського 

правопорядку, але чи справді потрібна преюдиціальна процедура в такому 

вигляді на сучасному рівні розвитку відносин в межах ЄС? Автор 

дисертаційного дослідження намагається знайти відповідь на це та інші 

актуальні питання.

Таким чином, можна стверджувати, що дисертаційна робота 

Фастовець А. С. на тему «Сутність та особливості преюдиціального 

провадження права ЄС» безумовно є актуальним дослідженням важливої



проблематики міжнародного права і права ЄС як в теоретичній, так і в 

практичній площині.

Ступінь обґрунтованості наукових положень, висновків і 

рекомендацій, сформульованих у дисертації, їхня достовірність і 

новизна. Дисертаційне дослідження Фастовець А.С. складається зі вступу, 

трьох розділів, що охоплюють дев‘ять підрозділів, висновків та списку 

використаних джерел (загалом 206 найменувань). Така структура роботи є 

обґрунтованою і дозволила дисертантці змістовно висвітлити важливі 

аспекти теми, розкритої з дотриманням логічної послідовності викладу 

матеріалу.

Ознайомлення з дисертацією Фастовець А.С. дає підстави стверджувати, 

що автором виконане серйозне наукове дослідження складної міжнародно- 

правової проблеми. Перевагою цієї роботи є передусім те, що дисертантка 

комплексно дослідила становлення та розвиток преюдиціальної процедури 

Суду ЄС, а також її специфіку на сучасному етапі.

Наукові результати, висновки, що отримав автор, та запропоновані ним 

рекомендації ґрунтуються на критичному аналізі значного обсягу зарубіжної 

та вітчизняної наукової літератури та статей у періодичних виданнях.

Обґрунтованість та достовірність отриманих результатів, висновків та 

пропозицій підтверджується широкою джерельною базою проведеного 

дослідження, використанням різноманітних прийомів аналізу визначених 

питань, достатньою апробацією отриманих результатів, а також тим, що до 

однозначних висновків приводить аналіз різних аспектів досліджуваної теми.

Методи наукового дослідження, застосовані дисертанткою, забезпечили 

необхідний рівень логічного обґрунтування наукових положень дисертації.

До основних наукових досягнень дисертанта, на нашу думку, слід 

віднести такі положення, що відрізняються науковою новизною.

У підрозділі 1.1. дисертант наводить виклад історії становлення 

інституту преюдиціального провадження та його особливостей в різних 

правових системах. Проведено змістовний аналіз походження та сутності 

самого поняття «преюдиція». Зокрема, проводячи такий аналіз, автор виділяє



різні значення цього терміну: вирішення питання перед тим як розглядати 

справу по суті; визначене іншим судом правило, що звільняє даний суд від 

необхідності доведення обставин, встановлених при розгляді іншої справи. 

Досліджуючи правову природу преюдиціальних рішень Суду ЄС, автор 

відзначає, що винесення преюдиціального рішення Судом ЄС передує 

рішенню по суті справи, яке виносить національний суд держави-члена ЄС. 

Відповідно, преюдиціальне рішення формує вірне та однозначне розуміння 

сутності положень права Євросоюзу, які національний суд застосовує у своїй 

діяльності завдяки принципу прямої дії.

В цьому ж підрозділі дисертантка ставить важливо питання про те, чи 

можна надавати преюдиціальним рішенням Суду ЄС статус прецеденту у 

розумінні англо-саксонської системи права (с. 21)? Однозначної відповіді на 

це питання не існує, однак автор стверджує (с. 25), що Суд ЄС може 

створювати нові норми права шляхом тлумачення чинних нормативних актів 

під час розгляду конкретних справ в ході реалізації преюдиціальної 

процедури, хоча формально Суд не є правотворчим органом.

У підрозділі 1.2. дисертант аналізує особливості преюдиціального 

провадження Суду ЄС, його роль в процесі формування системи права ЄС, а 

також основні засади співробітництва із національними судами. В ході 

аналізу особливостей преюдиціальної процедури Суду ЄС відзначено 

особливий вплив на її становлення італійської та німецької правових систем.

Підрозділ 1.3. присвячено визначенню місця Суду ЄС у комплексній 

системі судочинства Євросоюзу. Саме завдяки преюдиціальній процедурі 

створюється дієвий механізм співробітництва із національними судами 

держав-членів. Результатом такої взаємодії є уніфікація практики 

національних судів, а також напрацювання єдиних правил преюдиціального 

провадження. На нашу думку, варто приділити увагу тому факту, що маючи 

ексклюзивне право тлумачити положення установчих договорів, Суд 

деталізував і обґрунтував порядок здійснення самої преюдиціальної 

процедури. Розглядаючи це питання, автор (с. 49) ставить завдання 

визначити, що саме слід розуміти під передбаченим ст. 267 ДФЄС



формулюванням «...будь-який суд держави-члена, ..., що може звернутися із 

запитом до Суду...».

В цьому ж підрозділі автор розмірковує над можливими шляхами 

удосконалення преюдиціальної процедури в цих аспектів. Так, на с. 54 

висловлено пропозицію щодо обмеження можливості преюдиціального 

звернення судів першої інстанції на користь судів найвищої ланки. Не з усіма 

висновками можна погодитись у повній мірі, але наведені пропозиції є, 

безсумнівно, цінними.

Другий розділ має практичний характер. Слід відзначити, що в ході його 

підготовки автор проаналізував значну кількість преюдиціальних рішень; це 

підсилює аргументацію висновків.

У підрозділі 2.1. зроблено спробу окреслити коло нормативних актів, 

тлумачення яких теоретично входить в компетенцію Суду, з іншого боку -
♦

наведено конкретні приклади реалізації повноважень щодо тлумачення 

різних актів в ході проведення преюдиціальної процедури. Цінним 

виявляється розгляд проявів так званого судового «активізму», тобто вельми 

розширеного розуміння функцій і повноважень Суду ЄС, результатом якого є 

і занадто детальний розгляд обставин конкретної справи, і навіть розгляд 

питань, які входять до суто внутрішньої компетенції держави-члена. Цілком 

виправданим видається висновок автора про «підрив» авторитету Суду ЄС 

зазначеними діями.

Водночас, аналіз практики преюдиціального провадження Суду ЄС 

підтверджує його провідну роль у становленні правового поля ЄС -  зокрема, 

на с. 87 зазначено, що провідним методом діяльності Суду ЄС виступає 

розширене тлумачення, що дозволяє ефективно заповнювати прогалини і 

розвивати всю систему права ЄС.

У підрозділі 2.2. проаналізовано також функцію преюдиціальної 

процедури щодо визнання актів ЄС недійсними. Важливим є порівняльний 

аналіз процедури визнання актів ЄС недійсними на підставі ст. 263 і ст, 277, 

які регулюють процедуру прямого оскарження законності акту ЄС, і, 

відповідно, ст. 267, яка передбачає можливість визнання акту ЄС ж здійсним



внаслідок застосування преюдиціальної процедури. Суттєвою відмінністю є 

правові наслідки різних видів провадження, адже преюдиціальне рішення є 

обов‘язковим лише для суду, який звернувся із таким запитом. В цьому ж 

розділі проаналізовано алгоритм дії національних судів, перед якими 

повстало питання щодо дійсності акту ЄС. Так, з метою дотримання 

принципу єдності права Європейського Союзу національні суди 

уповноважені виносити рішення лише щодо дійсності актів ЄС, якщо у ході 

розгляду з‘явились підстави вважати акт Європейського Суду недійсним, суд 

має звернутись із преюдиціальним запитом до Суду ЄС (с. 93 -  94).

У підрозділі 2.3. дисертантка досліджує особливості самих рішень та 

постанов Суду ЄС в преюдиціальному провадженні, а також процедури 

їхнього винесення. Продовжуючи роздуми щодо нормативного характеру 

рішень Суду Європейського Союзу, автор приходить до висновку, що, попри 

відсутність чіткого визначення природи рішень в установчих договорах, сама 

практика суду доводить їхню нормотворчу властивість. Крім того, в 

більшості випадків рішення суду відповідають всім критеріям рішень 

нормативного характеру.

У підрозділі 3.1. автор досліджує подальшу долю преюдиціальних 

рішень у національних правових системах. Важливою особливістю 

преюдиціального провадження є його комплексність, а також зобов‘язуючий 

характер рішення для суду, що звернувся із преюдиціальним запитом. 

Незважаючи на відсутність формальної обов‘язковості рішень для держав, 

що не є сторонами справи, тим не менш будь-яке преюдиціальне рішення 

Суду має вплив на подальший розвиток права ЄС.

Підрозділ 3.2. присвячений аналізу динаміки звернення судових установ 

різних країн із преюдиціальними запитами. Автор розкриває можливі 

причини розбіжностей між різними країни. Як загальну тенденцію виділено 

відносно низьку активність нових держав-членів ЄС.

Підрозділ 3.3. становить найбільший практичний інтерес і може бути 

використаний у практичній діяльності. Автором проведено аналогії між 

преюдиціальними рішеннями Суду ЄС і рішеннями Конституційного Суду



України, подібний підхід дозволяє краще зрозуміти природу преюдиціальних 

рішень. Крім того, підкреслюється важливість використання ключових 

преюдиціальних рішень в процесі адаптації законодавства України до права 

ЄС.

Всі висновки і положення дисертації ґрунтуються на ретельно 

опрацьованому широкому спектрі наукових, аналітичних, нормативних і 

документальних джерел. При цьому заслуговує схвалення використання 

Фастовець А.С. для обґрунтування відповідних положень і висновків праць 

не тільки вітчизняних авторів і перекладної літератури, але й іноземних 

наукових і нормативних першоджерел, що поглиблює новизну 

дисертаційного дослідження та забезпечує достовірність його висновків.

Дисертантка у цілому успішно впоралася з поставленими завданнями, а 

сформульовані у роботі висновки містять положення, яким властива наукова 

новизна. Всі вони є достовірними і науково обґрунтованими.

Повнота викладу основних результатів дослідження в 

опублікованих працях. Основні результати дисертаційної роботи висвітлено 

в наукових публікаціях дисертантки. Її посилання на опублікування 

досліджень за дисертацією є достовірними. Основні положення та результати 

дисертаційного дослідження викладено у шести публікаціях, серед яких 

чотири статті у наукових фахових виданнях, список яких затверджено МОН 

України, одна стаття у зарубіжному виданні та тези доповідей на науково- 

практичних конференціях.

Зміст автореферату достатньо повно розкриває основні положення 

дисертаційної роботи, а також отримані автором нові наукові результати, 

висновки та рекомендації, є ідентичним основним положенням дисертації.

Дискусійні положення дисертації та зауваження щодо її змісту. Разом 

з тим, незважаючи на загальну позитивну оцінку, у роботі Фастовець А.С., як 

у будь-якому новому теоретичному дослідженні складної, багатоаспектної та 

дискусійної наукової проблеми, містяться положення, які викликають 

зауваження або видаються недостатньо обґрунтованими чи принаймні 

дискусійними.



1. Назва третього розділу дисертації «Місце преюдиціальних 

рішень в контексті національного законодавства держав-членів ЄС» 

сформульована невдало, адже «місце» певної правової категорії визначається 

не «в контексті» іншої, а «в», наприклад «місце в правовій системі».

2. Те ж стосується формулювання назв підрозділу 3.2. і 3.3. Перший 

з них -  «Особливості звернень держав-членів до Суду ЄС в рамках 

преюдиціальної процедури». Справа в тому, що розгляд таких звернень як 

такий, що належить до компетенції Суду ЄС, досліджено в другому розділі 

роботи. З огляду на це, назву підрозділу 3.2. варто було б змінити.

Назва підрозділу 3.3. «Роль преюдициальних рішень в процесі адаптації 

України до законодавства ЄС» слід змінити, бо вона не відповідає назві 

розділу III: в ній йдеться про національне законодавство держав-членів ЄС, 

до яких Україна не належить.

3. В роботі проведено аналіз великої кількості преюдиціальних 

рішень, посилання на які надані в тексті дисертації. З метою кращого 

розуміння висновків, яких автор дійшов в ході дослідження, було б бажаним 

зробити у додатку до роботи перелік справ із назвами та коротким 

викладенням сутності справи. Це надало б роботі більшої практичної 

цінності та зручності сприйняття матеріалу.

4. По ходу роботи в певних питаннях думка автора залишилась не 

доведеною до логічних висновків, а іноді висновки є дещо суперечливими. 

Зокрема, в підрозділі 1.1. автор намагається з‘ясувати правову природу 

преюдиціального рішення, й проводить його порівняльний аналіз із 

прецедентом, маючи на увазі тлумачення та розуміння прецеденту в англо

саксонській системі права. У завершальному висновку до цього аналізу автор 

підсумовує, що незважаючи на достатню схожість преюдиціального рішення 

із прецедентом, все ж не можна ототожнювати ці два поняття, і головною 

причиною цього є відсутність в Суду ЄС формальних законотворчих 

повноважень. В той же час у розділі 2.3. дисертаційної роботи автор наводить 

аргументи, які, навпаки, доводять нормативний характер преюдиціальних 

рішень Суду ЄС. Навіть відсутність законодавчого зобов‘язання слідувати



власним рішенням в підрозділі 2.3. названо лише формальною вимогою, яку 

Суд ЄС не підтверджує в більшості випадків власної практики. Незважаючи 

на те, що сутність висновків в обох розділах практично співпадає, бажано 

було б більш чітко і послідовно довести позицію автора з цього питання.

5. На с. 105 в ході характеристики розвитку діяльності Суду ЄС 

автор вказує на недостатню чіткість формулювань в преюдиціальних 

рішеннях Суду ЄС на певному етапі. Зазначена особливість розцінюється як 

недолік, адже національні судові установи могли занадто вільно тлумачити 

таке рішення, що навіть загрожувало принципу єдності. Видається бажаним 

представити приклад подібного формулювання для того, щоб можна було 

зрозуміти наскільки суттєвим було зловживання з боку національних судів.

6. Серед загальних зауважень по роботі слід відзначити недостатньо 

чітко сформульовану позицію автора дослідження. В деяких частинах роботи 

автор наводить багато аргументів для обгрунтування різних точок зору, але 

не обирає з них найбільш прийнятну позицію. Інколи це може призвести до 

неправильного розуміння. Як приклад можна навести розгляд так званого 

явища судового «активізму». На с. 83 -  84 у підрозділі 2.1. наведено лише 

негативні сторони цього явища і в ході ознайомлення зі змістом дисертації 

може скластись враження, що автор взагалі недооцінює роль Суду ЄС як 

провідної структури у процесі формування єдиного правопорядку 

Євросоюзу. Однак, в інших частинах роботи автор аргументовано і чітко 

доводить протилежну точку зору.

7. В ході викладення матеріалу автор неодноразово посилається на 

ст. 263 та ст. 277, якими регулюється процедура прямого оскарження актів 

Євросоюзу. В підрозділі 2.3. автор наводить деякі розбіжності між цією 

процедурою і преюдиціальним провадженням, але виявляється доцільним 

провести чіткий порівняльний аналіз, й висловити чітку позицію автора щодо 

можливості визнання акту ЄС недійсним внаслідок застосування 

преюдиціальної провадження. З тексту підрозділу залишається не достатньо 

зрозумілим, що ці дві процедури фактично доповнюють одна одну і 

дозволяють уникнути прогалин в праві ЄС.



Висловлені зауваження є дискусійними, не змінюють позицію опонента 

щодо правильності концепцію роботи і не впливають на загальну позитивну 

оцінку дослідження.

Загальна оцінка дисертаційної роботи та її відповідність 

встановленим вимогам. В цілому дисертаційна робота Фастовець Анни 

Сергіївни на тему «Сутність та особливості преюдиціального провадження 

Суду ЄС» є завершеним і самостійним дослідженням, присвяченим 

актуальним проблемам міжнародного права. Отримані результати можуть 

бути застосовані у навчальному процесі, наукових дослідженнях, практичній 

діяльності, насамперед державними органами України.

На основі вивчення змісту дисертації та праць, опублікованих за темою 

дисертації, можна зробити висновок, що дисертація Фастовець А.С. «Правові 

основи політики енергетичної безпеки ЄС» відповідає вимогам п. п. 9, 11, 12 

і 13 «Порядку присудження наукових ступенів», затвердженого Постановою 

Кабінету Міністрів України від 24 липня 2013 р. № 567, а її автор, Фастовець 

Анна Сергіївна, заслуговує на присудження їй наукового ступеню кандидата 

юридичних наук за спеціальністю 12.00.11 -  міжнародне право.

Кандидат юридичних наук, 

Керівник юридичного відділу 

Товариства з обмеженою відпов 

«Капітал Лтд» А.В. Кулько

ЬХіД. №
Від ‘ О  У  " І  О .20 /^р . 

Відділ діловодства та архіву 
; Київського національного університету 

імені Тараса Шевченка


