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ПЕРЕЛІК УМОВНИХ СКОРОЧЕНЬ 

 

ДЄС – Договір про Європейський Союз. 

ДЗЄС – Договір про заснування Європейського співтовариства. 

ДЗЄЕС – Договір про заснування Європейського економічного 

співтовариства. 

ДФЄС – Договір про функціонування Європейського Союзу. 

Євратом – Європейське співтовариство з атомної енергії. 

ЄЕС – Європейське економічне співтовариство. 

ЄК; Комісія – Європейська Комісія. 

ЄКПЛ – Конвенція про захист прав людини і основоположних 

свобод. 

ЄС – Європейський Союз. 

ЄСПЛ – Європейський суд з прав людини. 

ЄСВС – Європейське співтовариство з вугілля та сталі. 

ЄП – Європейський Парламент. 

ЄЦБ – Європейський центральний банк. 

КСУ – Конституційний Суд України. 

Рада ЄС – Рада Європейського Союзу. 

СПІ – Суд першої інстанції. 

Суд ЄС; Суд – Суд Європейського Союзу. 

УА – Угода про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та 

Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і 

їхніми державами-членами, з іншої сторони. 

УПС – Угода про партнерство і співробітництво між Україною та ЄС. 

УТС – уніфіковані технічні стандарти. 
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ВСТУП 

 

Актуальність теми дослідження. Право Європейського Союзу (далі 

– ЄС) має наднаціональний характер, є складовою частиною національного 

законодавства всіх держав-членів. Тому на їхні судові установи покладено 

зобов’язання втілювати в національне законодавство приписи й положення 

права ЄС, дотримуватися його, стежити за реалізацією відповідних положень 

права фізичними та юридичними особами в їхній діяльності, а також не 

залишатися осторонь проблеми правильного застосування положень права 

ЄС національними судами, коли перед ними постають питання щодо 

належного й однакового для всіх застосування відповідних приписів. 

Серед факторів ефективності правової системи ЄС необхідно виділити 

єдність, уніфікованість та правову визначеність норм як для приватних 

(фізичних та юридичних) осіб, так і для держав-членів. Ці фактори 

забезпечуються спеціально передбаченою юрисдикцією Суду Європейського 

Союзу (далі – Суд ЄС). Зокрема, Суд наділений юрисдикцією здійснювати 

преюдиціальне провадження з метою тлумачення положень права ЄС та 

ухвалення рішень щодо дійсності актів ЄС, чим забезпечується гармонійне 

функціонування організаційно-правового механізму європейської інтеграції. 

Суд ЄС відповідно реагує на запити національних судових установ держав-

членів, коли при здійсненні основного провадження в них виникають 

питання щодо правильності застосування або тлумачення положень права 

ЄС. Так, надаючи роз’яснення щодо правильного тлумачення положень 

права ЄС у межах окремого преюдиціального запиту, Суд надає такі 

роз’яснення та настанови, якими користуються суди всіх держав-членів 

Європейського Союзу. Цікаво зазначити, що левову частку рішень, які 

розглядає Суд ЄС, становлять саме преюдиціальні рішення і їх кількість 

щорічно зростає. Поряд із цим сфера питань, які потребують відповідних 

роз’яснень Суду ЄС, постійно розширюється. 
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Дослідження природи, сутності та особливих аспектів преюдиціальної 

процедури викликає особливий інтерес, оскільки саме завдяки цій процедурі 

Суд ЄС продемонстрував самобутній та незалежний характер права ЄС, 

сформулював його основні кваліфікаційні характеристики, а також умови та 

межі його застосування, при цьому модифікуючи та розвиваючи це право, 

утверджуючи його авторитет. Відповідно роль преюдиціальної процедури є 

важливою й комплексною. Сучасні тенденції розвитку права ЄС вказують 

указують на дієвість використання процедури преюдиціального провадження 

як механізму з питань дотримання міжнародних екологічних стандартів та 

стандартів права ЄС, тобто контекст ефективності преюдиціальних рішень 

фактично стає ширшим. 

Актуальність дослідження зумовлена й важливим процесом адаптації 

законодавства України до законодавства Євросоюзу як невіддільною 

складової інтеграції України з ЄС у контексті імплементації положень Угоди 

про асоціацію між Україною та Європейським Союзом та його державами-

членами. Метою адаптації є досягнення відповідності правової системи 

України критеріям, обов’язковим для кандидатів на вступ до ЄС. 

Нормативну основу дослідження становлять установчі договори 

Європейського Союзу, рішення Суду ЄС та національних судів держав-

членів, позиції Генеральних адвокатів Суду ЄС та ін. 

Теоретичну базу дисертаційної роботи становлять праці українських 

учених у галузі європейського й міжнародного права, зокрема Т.М. Анакіної, 

Т.А. Анцупової, М.В. Буроменського, М.М. Гнатовського, О.О. Гріненко, 

І.А. Грицака, А.І. Дмитрієва, Т.В. Комарової, З.М. Макарухи, М.М. Микієви-

ча, О.М. Москаленка, В.І. Муравйова, К.В. Смирнової, Р.А. Петрова, 

С.М. Ратушного, Л.Д. Тимченка, О.Я. Трагнюк, Р.Б. Хорольського, 

С.В. Шевчука, О.М. Шпакович, І.М. Яворської, також фахівців-правників 

(О.І. Бережний, Р.Д. Ляшенко та ін.). Серед зарубіжних учених особливу 

увагу вивченню питання юрисдикції Суду ЄС та, зокрема, преюдиціальній 
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процедурі приділили: Е. Арнул, М.М. Бірюков, М. Бобек, М. Броберг, 

Г. де Бурка, Д. Вает, М. Вінк, Д. Гарет, С. Везеріл, Дж. Вейлер, Л. Вудз, 

А. Дашвуд, Р. Дехаус, Ф. Джейкобс, Л.М. Ентін, А.Я. Капустін, С.Ю. Кашкін, 

П. Крейг, М. Лаграндж, Н.Д. Лейсока, К. Ленаертс, М.М. Марченко, 

Дж. Стейнер, О.-М. Петреску, Д.С. Тихоновецький, Б.Н. Топорнін, 

Т. Трідімас, Т. Хартлі, Н. Фенгер, Дж. Шо та ін. 

Проте у вітчизняній науці з європейського права бракує системного й 

комплексного дослідження преюдиціального провадження Суду ЄС, яке 

враховувало б останні тенденції розвитку права ЄС. 

Зазначені вище чинники зумовили актуальність теми дослідження, а 

також її важливість як із теоретичного, так і практичного погляду. 

Зв’язок теми з науковими програмами, планами, темами. 

Дисертаційне дослідження підготовлено на кафедрі міжнародного та 

європейського права Київського національного економічного університету 

імені Вадима Гетьмана в рамках теми наукових досліджень «Угода України з 

ЄС як основа розвитку її національного законодавства», що є загальною 

плановою темою юридичного факультету Київського національного 

економічного університету імені Вадима Гетьмана (№ державної реєстрації 

0115U003418). 

Мета й завдання дослідження. Метою даного дослідження є 

системний аналіз преюдиціального провадження Суду ЄС, виявлення його 

особливостей та значення для функціонування й розвитку правової системи 

Європейського Союзу. 

Завдання дослідження:  

- установити сутність поняття «преюдиції» в праві, виявити 

його сучасне значення та місце в праві ЄС; 
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- дослідити природу та ґенезу преюдиціальної юрисдикції 

Суду ЄС, виявити її сучасний зміст із позицій доктринального й 

практичного підходів; 

- проаналізувати особливості преюдиціальної процедури 

щодо тлумачення права ЄС; 

- з’ясувати сутність преюдиціальної процедури щодо 

встановлення дійсності актів права ЄС; 

- дослідити природу та значення преюдиціальних рішень 

Суду ЄС, метою яких є розвиток інтеграційного правопорядку, як для 

правових систем держав-членів, так і для права ЄС загалом; 

- виявити особливості та механізми співробітництва 

національних судів держав-членів із Судом ЄС та встановити фактори, 

які впливають на таке співробітництво; 

- розглянути роль преюдиціальних рішень для розвитку 

права ЄС у цілому та виявити можливе місце преюдиціальних рішень 

Суду ЄС в правовій системі України в майбутньому. 

Об’єктом дослідження є правовідносини, що виникають у процесі 

здійснення Судом ЄС преюдиціальної юрисдикції, яка ставить на меті 

забезпечення єдності та дотримання права при тлумаченні й застосуванні 

установчих договорів. 

Предметом дослідження є установчі договори, які наділяють Суд ЄС 

преюдиціальною юрисдикцією, практика Суду ЄС, праці вітчизняних і 

зарубіжних дослідників з даного напряму, а також практика національних 

судових установ й акти національного законодавства держав-членів ЄС. 

Методи дослідження. Методологічну основу дисертаційного 

дослідження становить система взаємопов’язаних загальнонаукових та 
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спеціальних інструментів наукового пізнання, застосування яких забезпечує 

достовірність висновків, вирішення поставлених завдань. 

Формально-юридичний і нормативно-аналітичний методи надали 

змогу виявити релевантні норми, проаналізувати їхній правовий зміст і 

встановити взаємозв’язок між ними для досягнення цілісного осмислення 

предмета дослідження. 

Історичний метод застосовано при аналізі поняття «преюдиція» та 

дослідженні ролі й місця Суду ЄС серед інших інститутів Союзу, 

становлення його статусу, а також при вивченні генезису преюдиціальної 

юрисдикції Суду. 

За допомогою методу порівняльно-правового аналізу дисертантці 

досліджено відмінні риси між преюдиціальними рішеннями Суду ЄС та 

позовами про апеляцію, а також відстежено можливість аналізу 

преюдиціальної процедури крізь призму судових прецедентів. 

Діалектичний метод дозволив усебічно дослідити різноманітні 

аспекти становлення юрисдикції Суду ЄС і дійти висновку, що вони 

випливають з поступового розширення повноважень цього Суду, 

становлення його авторитету та практичного впливу на розвиток правової 

системи Європейського Союзу. 

Метод класифікації застосовано при визначенні й аналізі видів 

преюдиціального провадження. 

Метод прогнозування реалізовано при опрацюванні висновків про 

подальший розвиток судової системи ЄС і розширення юрисдикції Суду ЄС, 

а також щодо можливої ролі преюдиціальних рішень у розвитку правової 

системи України. 

За допомогою методу порівняльно-правового аналізу досліджено 

преюдиціальну юрисдикцію Суду ЄС у контексті її становлення, механізми 
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співпраці різних держав-членів ЄС у рамках преюдиціальної процедури, а 

також фактори, які впливають на таку співпрацю. 

Наукова новизна одержаних результатів полягає в комплексному 

дослідженні преюдиціальної юрисдикції Суду ЄС. За результатами 

проведеного дослідження сформульовано такі положення, що містять 

елементи наукової новизни та виносяться на захист як особистий внесок 

дисертанта: 

Уперше: 

1. У вітчизняній правовій науці комплексно досліджено 

преюдиціальну юрисдикцію Суду ЄС; на підставі практики Суду ЄС 

виявлено її вплив на еволюцію системи права ЄС та розвиток самого 

Європейського Союзу. Доведено, що, попри відсутність у преюдиціальних 

рішень Суду ЄС формальних ознак прецеденту в класичному розумінні, 

практика самого Суду доводить, що він активно посилається на раніше 

прийняті рішення, а деякі рішення, постановлені в рамках преюдиціальної 

процедури, сприяють поступовому розвитку права ЄС. Адже даючи офіційне 

тлумачення у відповідь на преюдиціальний запит, Суд ЄС не тільки 

роз’яснює сутність чинних положень права ЄС, а й виводить із них нові 

принципи та норми. 

2. 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. 

3. У результаті проведеного дослідження практики Суду ЄС з 

урахуванням доктринальних поглядів зроблено висновок про те, що 

преюдиціальні рішення Суду ЄС створюють підґрунтя для важливого та 

особливого внеску Суду ЄС у подальше вдосконалення правової системи ЄС, 
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попри наявність певних аспектів роботи Суду, які можуть впливати на 

активність національних судів щодо звернень до Суду ЄС із преюдиціальним 

запитом. 

Удосконалено: 

4. Погляд на прецедентне право як одне з джерел наднаціонального 

права попри відсутність відповідної позитивної регламентації в правовій 

системі ЄС. При цьому автор виходить з того, що під час офіційного 

тлумачення у відповідь на преюдиціальний запит Суд ЄС не тільки 

роз’яснює сутність чинних положень права ЄС, а й достатньо часто виводить 

з них нові принципи та норми. 

5. Класифікацію факторів, які ускладнюють процес преюдиціального 

провадження, а також є причиною порівняно низької активності нових 

держав-членів у поданні преюдиціальних позовів. 

Дістали подальшого розвитку: 

6. Аналіз місця преюдиції та преюдиціальної процедури в ґенезі 

вітчизняної процесуально-правової системи, а також особливості її сучасного 

застосування міжнародними інституціями (ЄС та Європейський Суд з прав 

людини). 

7. Дослідження причин низького рівня взаємодії нових держав-членів 

ЄС із Судом ЄС. 

8. Пропозиції щодо підвищення ефективності співробітництва 

національних судів із Судом ЄС з метою приведення національного 

законодавства у відповідність з правом ЄС. 

Теоретичне й практичне значення одержаних результатів. Наукове 

значення результатів дисертаційного дослідження полягає в тому, що його 

висновки: сприятимуть подальшому розвитку науки права ЄС; можуть бути 
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використані при поглибленому вивченні актуальних проблем діяльності 

національних судових органів держав-членів, судових органів ЄС та Суду ЄС 

зокрема, а також усієї інституційної системи ЄС, у рамках докторальних 

досліджень; при написанні монографій та інших наукових праць. Положення 

дисертації та сформульовані в ній висновки можуть бути застосовані в 

навчальному процесі при підготовці посібників, підручників, методичних 

матеріалів, курсів лекцій, викладанні нормативного курсу «Право ЄС» та 

спецкурсу «Інституційна система Європейського Союзу», а також при 

підготовці пропозицій владним структурам (зокрема у світлі Угоди про 

асоціацію між Україною та ЄС) та іншим зацікавленим інстанціям для 

використання ними в законотворчій діяльності. 

З урахуванням того, що в дисертації частково проаналізовано 

механізми судового захисту в рамках ЄС, її положення є корисними для 

українських суб’єктів, які працюють у правовому полі Союзу.  

Особистий внесок здобувача. Дисертаційне дослідження виконане 

здобувачем особисто. Усі висновки, узагальнення, припущення, пропозиції 

зроблені автором у результаті самостійної роботи, а також на основі власної 

практичної діяльності в сфері дослідження особливостей і механізму 

діяльності Суду ЄС. При зверненні до праць інших дослідників неодмінно 

подаються відповідні посилання, 

Апробація результатів дисертації. Дисертація обговорювалася на 

засіданнях кафедри міжнародного та європейського права Київського 

національного економічного університету імені Вадима Гетьмана. 

Положення дисертаційного дослідження автор використовував у 

навчальному процесі, зокрема, при викладанні лекційних курсів і практичних 

занять з права Європейського Союзу, а також міжнародного права й 

міжнародного приватного права в Київському національному економічному 

університеті імені Вадима Гетьмана. Основні положення дисертаційної 

роботи оприлюднені у виступах на двох науково-практичних конференціях: 
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Міжнародній науково-практичній конференції «Вплив Угоди про асоціацію 

між Україною та ЄС на правопорядок України» (м. Київ, 22 квітня 2015 р.); 

Міжнародній науково-практичній конференції «Актуальні проблеми 

міжнародних відносин» (м. Київ, 22 жовтня 2015 р.). 

Публікації. Основні положення та висновки дисертаційного 

дослідження оприлюднено в п’яти одноосібних статтях у фахових виданнях, 

перелік яких затверджено МОН України, одній статті в іноземному фаховому 

наукометричному виданні, а також у двох тезах доповідей на науково-

практичних конференціях та семінарах. 

Структура дисертації обумовлена предметом, метою, завданнями та 

логікою дослідження й складається зі вступу, трьох розділів, що об’єднують 

дев’ять підрозділів, висновків та списку використаних джерел, який 

нараховує 206 найменувань. Загальний обсяг дисертації становить 200 

сторінок, з яких бібліографія викладена на 19 сторінках. 
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РОЗДІЛ 1  

СУТНІСТЬ ТА ПРАВОВА ПРИРОДА ПРЕЮДИЦІЇ, ЇЇ ФУНКЦІЇ ТА 

РОЛЬ У СИСТЕМІ ПРАВА ЄС 

 

Nihil ergo aliquid restat, quam ut dicamus  

[Unionem Europeam] esse irregulare 

aliquod corpus et monstro simile,  

siquidem ad regulas scientiae civilis exigatu.r
1
  

S. Pufendorf 

 

У деякому сенсі, Суд [Європейського Союзу] створив  

сучасне [європейське]співтовариство;  

він вивів Римський договір на рівень конституційного акта, що 

зобов’язував громадян та національні уряди 

дотримуватися його положень, 

які вводилися в дію шляхом звичайних судових процедур [1]. 

М. Шапіро  

 

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

преюдиціальних рішень 

 

Термін «преюдиція» походить від латинського «praejudicium», що 

означає: вирішення питання наперед; заздалегідь прийняте рішення; 

обставини, що дозволяють робити висновки про наслідки. Крім того, 

практиці та науці відомі й позначення цього терміна: «преюдиційний запит», 

«попередній запит», «інтерпеляційний запит», «побічна процедура», 

«попереднє запитання» [2]. Також замість безпосередньо широко вживаного 

терміну «преюдиція» в радянській юридичній науці використовувався термін 

                                                           
1
 «Нам не залишається нічого іншого, окрім визнати, що Європейський Союз (в оригіналі – Германська 

імперія) є утворенням, яке не відповідає діючим правилам, а також є схожим на монстра з погляду 

суспільних наук» (С. Пуфендорф). 
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«передрішення» (детальніше радянську практику з цього питання буде 

розглянуто далі). 

Так, преюдиція виникла ще в римському праві – римські юристи 

подавали преюдиціальні позови (actiones prejudiciales) для того, щоб 

винесене судом у певній справі рішення набувало обов’язкової юридичної 

сили при розгляді судом іншої справи в майбутньому [3, с. 23]. 

У вітчизняному судочинстві також діяв термін «преюдиція». Він був 

запозичений з французького процесуального права й використовувався в 

значенні «передсудимість», тобто визначення в законах певних питань, які 

суд не мав права розглядати [4, с. 13]. 

У радянському праві термін «преюдиція» набув дещо іншого 

значення, ніж у дореволюційні часи. Низка норм радянського матеріального 

та процесуального права містили вказівки про передрішення (преюдиції). 

Передрішення в радянському процесі – це судовий вирок, судове рішення чи 

постанова адміністративного органу з питань про наявність чи відсутність 

юридичного факту чи правовідносин, обов’язкових для суду, що розглядає 

справу, пов’язану з раніше вирішеною [5, с. 60]. Крім того, преюдицією 

називали: 

а) використання висновків іншого суду, винесених в іншому процесі 

при прийнятті рішення судом; 

б) залежність вирішення деяких матеріально-правових питань 

кримінальної справи від попереднього рішення судового чи 

адміністративного органу [6, с. 184]. 

Предметом передрішення могли бути як установлені факти, так і 

встановлені правовідносини. А відмінність передрішених фактів від 

передрішених обставин полягає в тому, що факти повинні бути визнані судом 

без доказування, а обставини можуть бути визнані судом без доказування 

тільки на його розсуд. Визнання передрішених юридичних фактів без 

доказування є прямим наслідком взаємної обов’язковості судових постанов, 

що набрали законної сили. Застосування передрішень було покликано 
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сприяти винесенню судом законних та об’єктивно-істинних судових рішень, 

сприяти їхній сталості, унеможливити винесення суперечливих судових 

постанов, спрощувати процес судового доказування. Законність та 

однозначність вироку й рішення обумовлюють їх взаємну обов’язковість [5, 

с. 58]. 

Преюдиціальність також пов’язується з набранням вироком чи 

рішенням суду законної сили, і полягала в наданні обов’язкового значення 

висновку суду в певній справі для всіх наступних справ у межах 

встановлених вироком чи рішенням обставин. Обов’язковість викладених у 

судовій постанові судових висновків нерозривно пов’язана з юридичним 

припущенням (презумпцією) правильності рішення чи вироку, що набрав 

законної сили. Поки рішення чи вирок не скасовані, встановлені ним факти 

розглядаються як перевірені без доказування, а в разі виникнення нового 

процесу, пов’язаного з цими фактами, вони так само мають сприйматися 

судом без доказування як перевірені [5, с. 59].  

Крім того, преюдицію відносили до нетипових нормативних приписів 

у праві, які які специфічних встановлень певного рівня мали 

відмежовуватися від норм права. Фактично преюдицію розглядали як 

нормативний припис, сутність якого полягає в проголошенні того, що 

виключає будь-яке оскарження наявності вже доведеного факту, який 

отримав певну оцінку та був закріплений у певному юридичному акті, який 

набрав законну силу [7]. 

Варто з’ясувати, чи оперує сучасна юридична наука уніфікованим 

підходом до розуміння поняття «преюдиція». У науковій та навчально-

методичній юридичній літературі цей термін набуває різних за змістом 

значень: 

1) правозастосовчий акт; 

2) установлене процесуальним законом правило (не типовий 

нормативний припис), що звільняє від доказування встановлені іншим судом 
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обставини при розгляді інших справ, в яких беруть участь ті ж самі особи 

(або особа), стосовно якої ці обставини й були встановлені; 

3) як засіб судової аргументації – тобто правило, що звільняє від 

доведення встановлених рішенням іншого суду обставин, яке набрало сили. 

Ці обставини не потребують повторної перевірки і є обов’язковими;  

4) доведене правило, що створює засади та порядок використання в 

процесі доказування слідчим органом (прокурором, суддею, судом або 

органом дізнання) фактів і юридичних висновків, які були встановлені 

відповідними судовими рішеннями, рішеннями слідчих органів, органів 

дізнання, прокурорів, що набрало юридичної сили, у кримінальних, 

цивільних, господарчих чи адміністративних справах, якими справа вирішена 

по суті й не вимагає, відповідно, повторного доказування; 

5) інтелектуально-вольова діяльність з доказування; 

6) властивість окремих правових явищ; 

7) прийом юридичної техніки [8, с. 20]. 

Сучасній вітчизняній науці відомий підхід до розгляду преюдиції як 

засобу судової аргументації. Видається цікавим проаналізувати його 

детальніше. Відповідно, автор такого підходу пропонує під цим поняттям 

розуміти «правило, що звільняє від доказування обставин, які були 

встановлені рішенням іншого суду, що набрало законної сили, і визнаються 

обов’язковими та не потребують повторної перевірки» [8, с. 20]. Так, у 

випадку, коли суд установив певні обставини й зафіксував їх у відповідному 

рішенні, вони визнаються преюдиціальними – такими, які не потрібно 

доводити (доказувати) при розгляді інших справ за участю тієї самої особи 

або осіб, щодо якої або яких ці обставини встановлені. Можна вважати, що 

преюдиція забезпечує суб’єктів правовідносин уже готовими аргументами у 

вигляді встановлених обставин, висновків і доказів, що оптимізує судовий 

процес [9, с. 93]. Фактично це сучасне розуміння преюдиції збігається із 

запропонованим вище підходами. 
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Часто за приклад для розуміння одного з практичних значень 

преюдиції наводять випадок із декількома позивачами з одного й того ж 

самого предмета спору та до одного й того ж самого відповідача (зазвичай це 

позови вкладників до страхових та будівельних компаній). Питання 

тлумачення договору у випадках такого характеру також входить до 

предмета доказування. У цій ситуації типовість тексту договору, скажімо, 

між компанією й вкладником, буде актуальним питанням – відповідно, 

преюдиція відіграватиме важливу роль як засіб судової аргументації, що 

дасть змогу задовольнити вимоги позивачів до певного відповідача надалі. 

Фактично, не буде необхідності повторно тлумачити текст договору.  

Предметом цього дослідження є преюдиціальне провадження Суду ЄС, 

у результаті якого на запити національних судів держав-членів Суд ЄС 

ухвалює преюдиціальні рішення (англ. – preliminary ruling; франц. – l’arrêt 

préjudicielle), передбачені ст. 267 Договору про функціонування 

Європейського Союзу (далі – ДФЄС)
2
. Такі рішення Суду ЄС є фактично 

преюдиціальними (попередніми рішеннями), адже вони передують 

винесенню остаточного рішення національним судом (тобто преюдиціальне 

або попереднє рішення з погляду часу). Ці рішення відіграють важливу роль 

у контексті винесення національним судом рішення по суті справи. Вони 

можуть впливати на хід аргументації та саме рішення в основному 

провадженні. Адже (як буде продемонстровано в наступному розділі) в 

преюдиціальних запитах національних судів до Суду ЄС порушуються 

питання тлумачення положень права ЄС та їх дійсності (фактично 

преюдиціальне або попереднє з точки зору значення або функції).  

Суд ЄС розглядає преюдиціальні запити які непрямих – тобто запити, 

що подаються в порядку преюдиціальної процедури через національні судові 

органи, якщо питання про тлумачення установчих договорів або чинність 

та тлумачення актів інституцій, органів, служб та агенцій Союзу порушено в 

                                                           
2
 Ст. 267 (колишня ст. 234 Договору про Європейські Співтовариства та колишня ст. 177 Угоди про 

створення Європейського економічного простору) передбачає винесення Судом ЄС преюдиціальних рішень 

на звернення національних судів. 
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будь-якому суді держави-члена та національний суд вважає, що без рішення 

Суду ЄС неможливо винести правомірне й обґрунтоване рішення на 

національному рівні. 

Відповідно, 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 [10]. 

Вказівка на рекомендаційне значення консультативних висновків є 

відмінною рисою преюдиціальної процедури, яка застосовується 

Європейським судом з прав людини (далі – ЄСПЛ), від аналогічної 

процедури в Суді ЄС. Таким чином, цікавою особливістю є те, що в 

результаті розгляду запиту в межах преюдиціальної процедури ЄСПЛ надає 

сторонам консультативний висновок (англ. – an advisory opinion), а Суд ЄС 

оформлює відповідь на запит у рішенні (англ. – decision або ruling).  

У рамках преюдиціальної процедури ЄСПЛ право на звернення з 

преюдиціальним запитом мають лише вищі судові установи держав-учасниць 

Європейської конвенції про захист прав людини та основоположних свобод 

1950 р. (далі – ЄКПЛ), які визначаються шляхом декларації, адресованої 

Генеральному секретарю Ради Європи. Суди, які спрямовують такий запит, 

мають також надати обґрунтування свого запиту й представити юридичні й 

фактичні обставини відповідної справи.  

У той час, коли юрисдикція Суду ЄС поширюється як на первинне, 

так і на вторинне право ЄС, юрисдикція ЄСПЛ поширюється лише на 

тлумачення застосовуваних прав і свобод, гарантованих ЄКПЛ, а також 

протоколами до неї.  
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Крім того, система преюдиціального контролю в Суді ЄС та ЄСПЛ 

відрізняється й тим, що на Суд ЄС покладений обов’язок забезпечувати 

уніфіковане тлумачення шляхом застосування преюдиціальної процедури, 

яким він має керуватися при прийнятті рішення щодо аналізу 

преюдиціального запиту. Питання щодо задоволення запиту про надання 

консультативного рішення ЄСПЛ приймається на засідання колегії в складі 

п’яти членів Великої Палати ЄСПЛ у відповідності з положеннями ст. 1 

Протоколу №16 до ЄКПЛ. Таким чином, не можна виключати можливість 

відмови в прийнятті до розгляду такого запиту. При цьому колегія має надати 

пояснення, чому було прийнято рішення про відмову.  

Серед іншого, не слід вважати схожими по суті процедури 

преюдиціального розгляду та апеляційну процедуру (ст. 267 ДФЄС не 

передбачає процедури апеляції), адже між ними є суттєві розбіжності. По-

перше, у випадках апеляції ініціатива залежить від сторін: якщо одна зі 

сторін не задоволена рішенням суду, вона приймає рішення про апеляцію й 

далі діє згідно із процедурними вимогами. Як правило, суд не може завадити 

ініціюванню процедури апеляції. По-друге, апеляційний суд уже приймає 

рішення по відповідній справі, й навіть якщо підстави для апеляції є досить 

обмеженими, такий суд може відмінити рішення свого попередника [11, с. 

287].  

Згадані вище особливості апеляційної процедури не властиві 

преюдиціальній процедурі. У випадку останньої національний суд приймає 

рішення щодо направлення преюдиціального запиту до Суду ЄС у межах 

передбачених приписів, коли виникає питання правильного застосування 

положення права ЄС у національному праві або їх дійсності; після такого 

кроку національний суд відкладає розгляд справи, очікуючи на відповідь 

Суду ЄС на відповідно поставлене в запиті питання. 

Ураховуючи зазначене вище, видається важливим проаналізувати: чи 

можна порівняти преюдицію із судовим прецедентом? Як відомо, прецедент 

(від лат. praecedens) в етимологічному контексті також означає «попередній», 
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тобто такий, що передує чомусь; у широкому значенні прецедент – це 

загальне правило дотримання та застосування попереднього досвіду які 

прикладу, аргументації в інших випадках подібного роду [12, с. 232]. Варто 

навести ще й вузьке значення та розуміння цього поняття: прецедент – це 

юридичне правило, в якому рішенню з певної юридичної справи 

уповноваженого органу надається загальнообов’язкове значення при розгляді 

подібних юридичних справ у майбутньому [13, с. 125]. 

Судовий прецедент – рішення суду з конкретної справи, що має 

обов’язковий характер при вирішенні в майбутньому аналогічних або схожих 

справ (наприклад, подібні обставини справи), метою якого є забезпечення 

цінності, узгодженості та послідовності правової системи, у межах якої вони 

застосовуються та діють [14, с. 23]. Практично вища судова інстанція 

відповідно уповноважена приймати судові рішення, які потім будуть в 

обов’язкову порядку враховуватись у подальшій роботі нижчими судовими 

інстанціями.
3
 

Для судів різних правових систем є характерним слідувати своїм 

попереднім рішенням незалежно від формального визнання правила 

прецеденту. Обов’язок судів ураховувати свої попередні рішення 

притаманний здійсненню правосуддя, і фактично випливає з таких 

характеристик цього явища, як:  

- недискримінаційне ставлення; 

- одностайність; 

- правова визначеність (англ. – legal certainty); 

- правова передбачуваність; 

- і послідовність (наступність); 

- юридична (процесуальна) економія (строки вирішення 

справ і затрати при цьому відіграють усе відчутнішу роль). 

Саме ці принципи суттєво впливають на можливість будь-якої 

системи мати прецедентний характер [14]. 

                                                           
3
 Яскравим прикладом функціонування прецедентної системи є судова система Великої Британії. 
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Судовий прецедент утілюється в таких формах, як: 

а) принцип, що береться за основу в наступних рішеннях; 

б) рішення суду у випадку, коли йдеться про його зовнішню форму 

втілення; 

в) правило-регулятор суспільних відносин, що вважається взірцем 

застосування чинних норм права або створення нових норм чи приписів. 

Будь-які види прецедентів є об’єктом для застосування в судовій 

практиці. Однак слід мати на увазі, що не всі прецеденти є 

загальнообов’язковими. Навпаки, загальнообов’язкові прецеденти часто 

вважаються винятком і характерні насамперед для англосаксонської системи 

права. 

Прецеденту країн континентального права також не притаманна 

загальнообов’язковість, де діє доктрина jurisprudence constante (тобто 

«усталена судова практика»). Суди країн континентального права по 

усталеним уявленням не можуть прецедентом створювати норми права, 

однак при цьому правотворчість не обмежується прийняттям законодавчих 

актів, а охоплює й їх тлумачення. 

Тлумачення, що дається судом при розгляді справ, не має 

загальнообов’язкової сили й має значення лише для сторін відповідної 

справи. Водночас якщо тлумачення певного правового положення охоплює 

настільки широку сферу або розкриває певне питання настільки широко, що 

стає загальновживаним (усталеним), можна говорити про здійснення 

судовою практикою правотворчої функції. Справді, якщо виходити з того, що 

право діє саме так, як його «застосовують», тобто як і наскільки воно буде 

дотримано (право як «закон в дії»), то можна дійти висновку, що 

встановлення правил поведінки не слід обмежувати лише усним 

формулюванням закону, а треба включати в це поняття і його тлумачення. З 

цього випливає правотворча функція усталеної судової практики. Тому 

усталена судова практика є джерелом права країн романо-германської 

системи права, включаючи Україну [15]. 
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У країнах загального права, де діє доктрина stare decisis
4
 (тобто 

«слідування раніше вирішеному»), як побічний результат здійснення 

правосуддя рішення суду в деяких випадках може вважатися 

загальнообов’язковим (англ. – binding case, authoritative precedent), з 

аргументації якого виводиться певне правило, принцип, підхід (лат. – ratio 

decidendi), і застосування якого привело до вирішення справи тим чи іншим 

способом за певних конкретних обставин. Рішення, яке таким чином створює 

нове правило, має застосовуватися в частині ratio decidendi нижчими 

інстанціями (принцип також відомий як «вертикальна дія прецеденту») або 

тим самим судом чи іншими судами того ж рівня (так звана «горизонтальна 

дія прецеденту») [15].  

Прецедентність судових рішень проявляється в тому, що ці суди при 

вирішенні справ зазвичай керуються підходами, які застосовувалися ними 

раніше, у разі відсутності необхідності їх зміни. Зокрема, у мотивувальній 

частині рішення замість відтворення висловлених ним раніше міркувань суд 

може послатися на міркування, висловлені в попередніх рішеннях. При 

цьому судова практика неодноразово свідчила про те, що вона не зв’язана 

власними попередніми рішеннями і, насправді, час від часу змінює свої 

правові позиції. Це виправдано, оскільки попри те, що можливість зміни 

судової практики не сприяє правовій визначеності, все ж слід мати на увазі, 

що існує діалектична розбіжність між правовою визначеністю й розвитком 

права. 

Що стосується можливості розглядати які прецедентів і рішення Суду 

ЄС, слід насамперед визначити їхню юридичну силу. М. Марченко зазначає, 

що на визнання судового рішення як прецеденту, ідентифікацію його 

юридичної природи та характеру впливає два чинники: формально-

юридичний фактор та фактичні обставини [17]. Під формально-юридичним 

фактором розуміється офіційне визнання загальнообов’язковості та 

                                                           
4
 Доктрина stare decisis – це правило обов’язковості прецеденту, тобто обов’язковості попередніх рішень для 

суду, який їх прийняв, та для органів судової влади того самого чи нижчого рівня [16, с. 211]. 
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імперативності судового акта. Фактичні ж обставини не формально, а 

реально визначають характер, юридичну природу, юридичну силу та 

соціальну значущість того чи іншого рішення. У випадку з рішеннями Суду 

ЄС можна говорити про визнання за ними якості прецедентів за фактичними 

обставинами.  

Прецедентне право чи судова практика ЄС створюється у процесі 

тлумачення Судом ЄС положень установчих договорів та інших джерел 

первинного й вторинного права ЄС. На даному етапі розвитку правової 

системи ЄС безперечно можна говорити про існування сформованого 

прецедентного права, створеного цим Судом, яке є одним із джерел 

наднаціонального права. Саме завдяки йому правова система Союзу набула 

характеру інтеграційної правової системи [16, с. 210]. 

Крім того, Рішення Суду ЄС також є остаточними, оскарженню не 

підлягають, їх невиконання є підставою для притягнення до відповідальності. 

Завдяки практиці Суду на виконання положень ст. 267 ДФЄС було 

також виокремлено й прецедент. Відповідно до рішення Суду ЄС у справі 

CILFIT
5
, якщо рішення з цього ж самого питання вже виносилося Судом ЄС, 

національний суд може ним керуватися й не порушувати це питання перед 

Судом повторно. Відповідно, можна стверджувати, що Суд уже виніс 

рішення (тлумачення) певних положень права ЄС, а тому повторне 

звернення, яке не покликане привнести щось нове (наприклад, нові 

обставини або факти по справі, які можуть вплинути на рішення, не 

виникли), не має сенсу. 

Звідси випливає особливість прецедентного права Євросоюзу: Суд ЄС 

формально не є правотворчим органом, однак він може створювати нові 

норми права шляхом тлумачення чинних нормативних актів під час розгляду 

конкретних справ та, зокрема, маючи справу з відповідями на запити в межах 

преюдиціальної процедури. Встановлені Судом ЄС правила вважаються 

обов’язковими для національних судів усіх держав-членів, а також для 

                                                           
5
 Рішення Суду ЄС щодо цієї справи буде розглянуто в третьому розділі роботи. 
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самого Суду. Саме таким шляхом були сформульовані принципи 

верховенства й прямої дії права ЄС, більшість «загальних принципів права 

ЄС», а також значна кількість спеціальних норм, що діють у рамках окремих 

галузей права ЄС [18]. Встановлені Судом правила надалі слугують 

джерелом, яке використовується при вирішенні справ судовими органами 

всіх держав-членів. Суд ЄС, своєї черги, також керується встановленими 

раніше ним принципами й нормами. Крім того, концепція прецеденту, 

вироблена судовими органами Євросоюзу, забезпечує одностайне 

застосування та тлумачення норм права ЄС усіма національними судовими 

інституціями держав-членів. Цей підхід і створює можливість досягнення 

максимальної ефективності права ЄС. 

Слід коротко згадати й доктрину «зрозумілого акта» (фр. – acte clair), 

за допомогою якої рішення Суду ЄС також відіграють роль прецеденту. 

З’ясовано, що Суд ЄС використовує доктрину «acte clair» для того, щоб 

дозволити національним судам, застосовувати норми права так, як їх 

інтерпретує Суд ЄС у конкретній справі, навіть тоді, коли обставини справи 

не є абсолютно ідентичними, а мають деякі несуттєві відмінності, не 

звертаючись до нього. Завдяки тому що Суд надає узагальнену 

інтерпретаційну відповідь, яка не є специфічною для країни запиту та в якій 

не вказуються особливості її застосування судовим органом цієї країни, суди 

інших держав-членів ЄС мають можливість використовувати надане в ній 

тлумачення права ЄС при здійсненні судочинства на національному рівні [14, 

с. 14]. 

Прецедентне право Союзу є «живим» у тому сенсі, що воно поступово 

розширюється й еволюціонує. Підтвердженням нормотворчої діяльності 

Суду ЄС є, наприклад, те, що його рішення були покладені в основу багатьох 

директив у сфері інтелектуальної власності, а також стали підставою для 

прийняття змін до ст. 230 Договору про Європейські Співтовариства (зараз 

ст. 263 ДФЄС) щодо надання Парламенту можливості бути як активним, так і 
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пасивним учасником процедури скасування нелегітимних нормативних актів 

інститутів ЄС [16, с. 209]. 

Нині при створенні нових норм Суд часто посилається вже не на 

конкретні статті ДФЄС і навіть не на свої колишні рішення, а на «усталене 

прецедентне право». Відповідно, можна говорити й про іншу важливу 

особливість судових прецедентів, яка змушує виділити їх у самостійну групу 

джерел права ЄС, – їхню юридичну силу. З одного боку, прецеденти 

створюються Судом ЄС, який діє на підставі установчих договорів. З цього 

погляду прецедентне право можна порівняти із вторинним правом. Проте, з 

іншого боку, якщо установчі договори – це те, що скаже про них суд, то 

можна стверджувати, що шляхом надання офіційного тлумачення установчих 

договорів і створюючи таким чином нові норми, суди Союзу розвивають 

первинне право ЄС. Цей феномен можна прирівняти до створення «живої 

конституції» ЄС: оскільки рішення Суду ЄС є не тільки актами 

правозастосування, а й правотворчими актами, подібно до права ЄС, то вони 

переводяться й публікуються всіма офіційними мовами ЄС. 

Слід зауважити, що прецедентне право Суду ЄС не можна 

порівнювати з прецедентним правом англосаксонської правової системи чи 

прецедентним правом у розумінні міжнародного права. У міжнародному 

праві судові рішення визнаються як допоміжні засоби визначення правових 

норм і є обов’язковими лише для сторін по справі, а в праві ЄС такого їх 

віднесення не існує [16, с. 210]. 

Справді, Суд ЄС називає власну практику прецедентною, але при 

цьому він не зобов’язаний слідувати попереднім рішенням [15]. У цьому 

випадку виникає необхідність дослідити питання дії вищезгаданої доктрини 

stare decisis. У рішеннях Суду, як було зазначено, деталі частіше можна 

зустріти посилання на «усталене прецедентне право», «сталу судову 

практику», і таку практику можна схарактеризувати як дотримання 

прецедентного права певного взірця, але без обов’язковості слідування йому. 

Зауважимо, що генеральні адвокати при підготовці висновків до справ 
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використовують прецедентне право Суду ЄС у великій кількості як основні 

джерела, на яких базуються їхні висновки [16, с. 211]. 

Тому й можна говорити, що в певному сенсі вже винесене Судом ЄС 

рішення по справі з ідентичними обставинами й фактами є прецедентом. Ба 

більше, це припущення підтверджується й рішенням самого Суду ЄС по 

справі Da Costa: «Питання тлумачення, яке порушується в цій справі, є 

ідентичним до вже наданого [19] й жодного нового факту Суду представлено 

не було. За цих обставин національний суд має звертатися до попереднього 

рішення» [20]. Згодом Суд ЄС «закріпив» цю практику у відповідних 

рішеннях по справі Pardini
6
, а також у вже згаданій справі CILFIT. Фактично, 

рішеннями в цих справах Суд ініціював систему прецедентів – систему, яка 

робить внесок у підтримку загальної системи правової визначеності. 

Отже, згадану вище практику можна схарактеризувати як дотримання 

прецедентного права певного взірця, але без обов’язковості слідування йому. 

Це означає, що, у принципі, він може відступати від встановлених ним 

правових позицій. Слід при цьому зазначити, що все ж Суд намагається не 

робити, так би мовити, різких рухів у контексті відступу від раніше 

прийнятої лінії аргументації (фактично, слідування власним рішенням), а 

виписує нові принципи й позиції достатньо поступово й обережно.  

Суд відступав від своїх раніше прийнятих рішень у рідкісних 

випадках. Уперше такий відступ стався в рішенні по так званій справі HAG ІІ, 

яке змінювало позицію Суду ЄС, що містилася в рішенні по справі HAG І, 

винесене на 16 років раніше, щодо доктрини спільного походження. Справа 

стосувалася можливості власників торговельних марок в одній державі-члені 

стримувати імпорт продукції, яка легально використовувала їхню 

торговельну марку в іншій державі-члені [16, с. 212]. При цьому варто 

наголосити, що Суд ЄС ретельно пояснив підстави зміни своєї позиції для 

запобігання суперечностям щодо нової правової позиції. І попри фактично 

                                                           
6
 У рішенні значиться про наступне: «як Суд уже неодноразово [виділення наше – А.Ф.] зазначав, ст. 267 

ДФЄС визначає напрями для тісної співпраці між національними судами та Судом ЄС шляхом закріплення 

за кожним різних функцій» [21]. 
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регулярне слідування своїм рішенням, сам Суд закріпив можливість 

відступати від них [16, с. 212]. Ураховуючи це, можна зробити висновок, що 

хоча Суд ЄС часто й слідує своїм власним рішенням, усе ж він не має 

прямого обов’язку цього робити, а відповідно, не можна говорити й про 

визнання доктрини stare decisis в системі права ЄС.  

Узагалі, як стверджує Т. Анакіна, серед найважливіших особливостей 

прецеденту судових органів у праві ЄС можна визначити такі: 

– відсутність формально визначеного зобов’язання дотримуватися 

подальших рішень судовими органами та враховувати принцип прецеденту. 

Це обумовлюється необхідністю правової визначеності, правової 

передбачуваності, недискримінаційного ставлення, послідовності та 

одностайності. Справді, можна говорити про дію принципу переконливого 

прецеденту в судовій системі ЄС; 

– рішення судів ЄС є найважливішими формами існування судових 

прецедентів. Однак не будь-яке судове рішення обов’язково матиме 

прецедентний характер, адже потрібно, щоб було дотримано спеціальні 

вимоги: 1) рішення має містити в собі певну новизну; 2) мати достатньо 

конкретно сформульоване, чітке правоположення, що 

використовуватиметься в майбутньому; 3) підтверджуватися низкою 

наступних рішень; 

– прецедент судових органів ЄС діє не лише безпосередньо в рамках 

Союзу, а й має значний регуляційний вплив у національних правопорядках 

держав-членів і є обов’язковим для застосування їх судами як частини права 

ЄС; 

– недотримання судами ЄС положень, викладених у власній практиці, 

у практиці вищих судів трапляється лише в поодиноких випадках та 

обумовлюється певними чинниками: 1) суттєвою зміною обставин, які мають 

важливе для справи значення, та 2) поданням сторонами або генеральними 

адвокатами нових вагомих аргументів, які не були предметом розгляду в 

попередній справі. Перша підстава трапляється у випадках прийняття нових 
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нормативних актів або укладання міжнародних договорів, що регулюють 

спірні правовідносини, а також зміни в розумінні певних правових 

інститутів, у тому числі в результаті появи нових загальних принципів права 

ЄС або їх розвитку. Така практика притаманна будь-якій правовій системі, де 

суд повинен мати можливість змінювати свою позицію, оскільки змінюються 

суспільні відносини. Особливо це справедливо для права ЄС, яке 

характеризується підвищеним динамізмом і мінливістю; 

– можливість обмеження темпоральної дії змістовних положень 

(тлумачень, висновків) судового рішення, які можуть використовуватися як 

прецеденти в майбутньому [14]. 

Таким чином, термін «преюдиція» (від лат. «praejudicium» – 

вирішення питання наперед) найчастіше використовується в значенні 

винесеного судом у певній справі рішення, що набуває обов’язкової 

юридичної сили при розгляді судом іншої справи в майбутньому. Цей термін 

відомий ще з римського права (римські юристи подавали преюдиціальні 

позови); також він використовувався у вітчизняному дореволюційному праві 

в значенні «передсудимість», тобто визначення в законах певних питань, які 

суд не мав права розглядати; також у радянського матеріальному та 

процесуальному праві (як судовий вирок, судове рішення чи постанова 

адміністративного органу з питань про наявність чи відсутність юридичного 

факту чи правовідносин, обов’язкових для суду, що розглядає справу, 

пов’язану з раніше вирішеною).  

Загалом, у сучасній правовій науці та практиці вважається, що 

преюдиція забезпечує суб’єктів правовідносин уже готовими аргументами у 

вигляді встановлених обставин, висновків і доказів, що оптимізує судовий 

процес, і фактично є засобом судової аргументації сьогодні. 

Європейський суд з прав людини вдається в своїй практиці до 

преюдиціальної процедури. Так, у результаті розгляду запиту в межах 

преюдиціальної процедури він надає сторонам консультативний висновок.  
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Найбільш регламентований та комплексний підхід до застосування 

преюдиціальної процедури демонструє Суд ЄС. У результаті цієї процедури, 

передбаченої ст. 267 ДФЄС, Суд виносить преюдиціальні рішення (фактично 

попередні рішення, адже вони передують винесенню остаточного рішення 

національним судом держави-члена в межах основного провадження), які є 

обов’язковими для національного суду.  

Можна провести паралелі між преюдиціальними рішеннями суду та 

судовими прецедентами (рішення суду з конкретної справи, що має 

обов’язковий характер при вирішенні в майбутньому аналогічних або схожих 

справ – наприклад, схожі обставини справи, – ціллю якого є забезпечення 

цінності, узгодженості та послідовності правової системи в межах якої вони 

застосовуються та діють). Для судів різних правових систем є характерним 

слідувати своїм попереднім рішенням незалежно від формального визнання 

правила прецеденту.  

Так само фактично сформоване Судом ЄС прецедентне право 

характерне й для правової системи ЄС, яка є одним із джерел 

наднаціонального права. Прецедентне право Союзу є «живим»: воно 

поступово розширюється й еволюціонує завдяки ключовим рішенням Суду 

ЄС, винесеним, зокрема, у рамках преюдиціальної процедури, які є не тільки 

актами правозастосування, а й правотворчими актами. Даючи офіційне 

тлумачення у відповідь на преюдиціальний запит, Суд ЄС не тільки 

роз’яснює сутність чинних положень права ЄС, а й достатньо часто виводить 

з них нові принципи й норми.  

При цьому Суд ЄС не має слідувати своїм рішенням в обов’язковому 

порядку. Однак, відступаючи від своїх рішень, він намагається не робити так 

званих різких рухів, він виписує нові принципи й позиції достатньо 

поступово й обережно. 

Активна спільна робота й постійний зв’язок між Судом ЄС і 

національними судовими системами дозволяє на практиці не протиставляти 
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європейське право національному праву, а робити його невіддільною 

частиною останнього.  

Отже, преюдиція виникла ще в римському праві й зустрічається в 

різних правових системах. Попри те, що вона має деякі спільні риси з 

прецедентом, усе ж це різні поняття. Вона набуває особливо важливого 

значення сьогодні в контексті роботи Суду ЄС. Саме преюдиціальне 

провадження переважає в сучасній практиці Суду ЄС.  
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1.2. Сутність та особливості преюдиціального провадження в 

процесі становлення та розвитку права ЄС 

 

Чинну судову систему ЄС становлять три основні інститути: 

1) безпосередньо Суд ЄС; 

2) Загальний суд (до змін, внесених Договором про функціонування 

Європейського Союзу, – Суд першої інстанції), 

3) суд публічної служби ЄС. 

Внаслідок існування цих трьох складових компетенція судів чітко 

розмежовується, що сприяє зменшенню навантаження на сам Суд ЄС. Однак 

зазначимо, що найбільшою компетенцію, впливом та авторитетом наділений 

саме Суд ЄС: у різні часи становлення Євросоюзу він ставав керманичем 

розвитку правової системи та вплинув на інститути Союзу. 

Відповідно до ст. 19 Договору про Європейський Союз функція Суду 

ЄС полягає в забезпеченні дотримання права при тлумаченні та застосуванні 

договорів; з цією метою Суд ЄС повинен надавати преюдиціальні рішення у 

відповідь на звернення судових установ держав-членів щодо тлумачення 

права ЄС.  

Оскільки установчі договори нічого не говорять про місце Суду ЄС в 

інституційній системі відносно національних судів, то слід виходити з того, 

що їх взаємодія здійснюється у формі співробітництва, яка заснована на 

принципі відкритого співробітництва судів, що приводить до гармонізації 

правових систем держав-членів з правом ЄС [16, с. 256]. Нормативною 

основою такого співробітництва є ст. 4 (3) Договору про ЄС, в якій 

зазначено: «Відповідно до принципу співробітництва Союз та держави-члени 

виявляють взаємну повагу та сприяння одна одній при виконанні завдань, 

передбачених договорами. Держави-члени вживають усіх заходів, окремих 

чи загальних, необхідних для забезпечення виконання зобов’язань, 

передбачених договорами або актами інститутів ЄС. Держави-члени мають 

створювати сприятливі умови для виконання Союзом його завдань та 
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утримуються від будь-яких заходів, що можуть поставити під загрозу 

досягнення цілей Союзу» [16, с. 256]. 

У теорії преюдиціальне звернення на основі розподілу функцій між 

національними судами та Судом ЄС дозволяє першим порушувати питання 

щодо тлумачення та законності положень права ЄС, які застосовуються у 

відповідній справі, адже саме Суд ЄС відповідає за тлумачення норм 

європейського права, у той час як національні суди відповідають за 

застосування таких норм [22]. 

Звертаючись до висловлювань самого Суду ЄС, виділимо, що «мета 

преюдиціальної процедури полягає в забезпеченні незалежності 

національних судів та одночасному запобіганні випадкам вступу в силу та 

застосування правових норм, що не відповідають праву Європейського 

Союзу в будь-якій державі-члені, гарантуючи їх уніфіковане застосування на 

теренах усього ЄС» [23].  

Позицію Суду підтримує й такий науковець як Дж. Ферхурст, який 

зазначає, що мета преюдиціального запиту – залишити в силі незалежність 

національних судів держав-членів і при цьому стримати останніх від 

прийняття рішень, які можуть суперечити праву ЄС [24, с. 177.]. Важливість 

процедури преюдиціального запиту також відмічається Дж. Стайнером: 

майже всі розроблені Судом ЄС принципи були випрацювані саме в процесі 

прийняття рішень в рамках преюдиціальної процедури (50 відсотків усіх 

справ, що розглядаються Судом ЄС вирішуються саме в рамках 

преюдиціальної процедури). Тому можна напевне стверджувати, що ця 

процедура відіграє ключову роль у прогресивному розвитку та реалізації 

права ЄС [25]. 

У ході тлумачення права Суд ЄС долучається до процесу прийняття 

політичних рішень поряд з іншими органами ЄС. Проте він усе ж не бере 

безпосередньої участі в розробці програм та не ініціює прийняття певних 

рішень. Приймаючи рішення в межах переданих йому справ, Суд ЄС робить 

внесок, який можна схарактеризувати як «негативну інтеграцію», тобто його 



34 
 

рішення сприяють скасуванню або зміні різноманітних національних 

обмежень у сфері основоположних свобод пересування; відповідно, його 

роль в «позитивній інтеграції» – розробка наднаціональних правил поведінки 

на заміну національного законодавства, – є також важливою, проте менш 

вираженою [26, с.13]. 

Преюдиціальна процедура створює дворівневу систему в судовій 

системі Союзу, де Суд ЄС виступає в ролі «перекладача», а національні суди 

слідують визначеному Судом перекладу відповідних норм права ЄС [27]. 

Відштовхуючись від доктрини прямої дії та верховенства права ЄС, ця 

структура ставить на меті підтримку єдності системи права, її ефективності 

та авторитету в межах колишнього Співтовариства (зараз – Союзу). 

Звернення до правових норм і приписів національного законодавства для 

прийняття рішення щодо дійсності прийнятих органами ЄС актів мало б 

негативний вплив на єдність та ефективність законодавства ЄС. Рішення 

щодо дійсності таких актів має прийматися лише у світлі законодавства ЄС 

[28].  

У контексті реалізації підходу співробітництва, деякою мірою таку 

взаємодію між Судом ЄС та національними судами можна схарактеризувати 

як ведення діалогу. Поняття «діалог» та інші подібні слова, як от 

«спілкування», «дискусія» та «дискурс» є взаємозамінними й часто 

вживаними в європейський академічній літературі, однак при цьому не слід 

втрачати сутності діалогу, закладеної самою практикою Суду ЄС. Загалом, 

діалог є взаємодією між Судом ЄС та національними судами через 

преюдиціальні запити [29]. 

Діалог Суду ЄС з національними судами покликаний допомогти йому 

зрозуміти особливості звернень національних судів [30]. Спілкування між 

національними й наднаціональним судами сприяє обміну знаннями між 

установами та кращому розумінню різноманітних інтересів і цінностей на 

різних рівнях управління. Ба більше, діалог надає можливість заслухати 

оригінальні та неочікувані аргументи сторін, що може справді допомогти 
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справі [31]. Діалог загалом дозволяє здійснювати пошук нових рішень та 

можливостей, обмінюватися аргументами, висловлювати позиції, адже 

функції національні суди держав-членів мають свої особливості у порівнянні 

з наднаціональним судом, які випливають з їх відмінних інституційних ролей 

та місця в інституційні системі ЄС [32]. 

Крім того, діалог стимулює суди (зокрема Суд ЄС) виважено 

обґрунтовувати тлумачення тієї чи іншої норми та відповідати на аргументи 

сторін: адже суд має ретельно оцінювати та аналізувати позиції сторін, при 

цьому залишаючись неупередженим [33]. Тим не менш, при тлумачення Суд 

ЄС не може керуватися нічим іншим, окрім юридичних принципів та 

аргументів, покликаних переконати сторони, а також європейську спільноту 

в ефективності та необхідності застосування саме запропонованого ним 

тлумачення [34, с. 20-21]. 

Як правило, норми щодо основоположних прав зображають основні 

політичні та соціальні цінності суспільства, в якому вони застосовуються. Ці 

питання є особливо актуальними у контексті наміру Суду ЄС представити 

своїм рішенням відповідне тлумачення, яке було б зрозумілим і прийнятним 

для кожного. Важливо при цьому не тільки усвідомлювати різні позиції 

сторін, а й уникати можливих помилок, непорозумінь тощо. Діалог міг би 

допомогти вчасно виявити та виправити такі можливі помилки [30]. Також це 

можливість для судів, які мають полярні позиції, обмінятися аргументами і, 

таким чином, посприяти їх кращому розумінню не тільки Судом ЄС. Тому 

судовий діалог збагачує дискусію щодо значення фундаментальних прав 

новими аргументам, поглядами та думками. 

Однак чимало науковців, наприклад, Б. де Вітт, дотримуються думки, 

що преюдиціальний запит (а точніше, сформульоване в такому запиті 

питання) не варто розглядати як приклад розвитку «реального» судового 

діалогу, оскільки він ведеться лише між двома суб’єктами та відбувається на 

відстані [35]. Крім того, питання в преюдиціальному позові рідко стосуються 

конституційної сфери, тим більше, що конституційні суди рідше передають 
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питання на розгляд Суду ЄС. Б. де Вітт стверджує, що справжнє судове 

спілкування відсутнє в ЄС та за сучасного інституційного устрою було б 

неможливо його забезпечити [35, c. 41]. Однак, на нашу думку, достатня 

гнучкість процедури (можливість надіслати преюдиціальний запит повторно 

в разі, якщо певні аспекти відповіді не зрозумілі або породили нові питання), 

а також прагнення Суду надати максимально універсальне розуміння певних 

аспектів застосування положень права ЄС (у перспективі корисних та 

необхідних і для інших держав-членів) свідчать про наявність такого діалогу 

в системі права ЄС. Отже, преюдиціальне провадження – своєрідна взаємодія 

та розподіл завдань між національними судами та Судом ЄС [40, c. 1].  

На увагу заслуговує також і можливість відкликати національним 

судом преюдиціальний запит. Так, значного розголосу в 2015 р. наробило 

таке рішення нідерландського суду в справі Rease and Wullems. На жаль, Суд 

ЄС не зміг скористатися можливістю висловитися з приводу меж свободи дій 

національних органів із захисту даних при прийнятті de minimis підходу до 

своєї стратегії щодо забезпечення дотримання прав індивідів або 

«погрупувати» інші дрібні скарги [107].  

Право на ефективний судовий захист є основоположним правом будь-

якого суспільства, в якому панує верховенство права і є доступ до суду для 

захисту своїх прав. Однак висловлюються думки, що таке право може 

порушуватися в межах правопорядку ЄС. Зокрема, підкреслюється, що в 

деяких ситуаціях неможливо непрямо оскаржити норми ЄС за допомогою 

процедури преюдиціального запиту в разі відсутності відповідних 

національних імплементаційних актів, які можуть бути оскаржені в 

національному суді [37, c. 515].  

Загалом, юрисдикція Суду ЄС випливає з його вищезазначеної 

функції забезпечення однакового для всіх підходу в застосуванні положень 

права ЄС [38, c. 172]. Виступаючи основним тлумачем права ЄС, Суд не 

може залишатися осторонь процесів розвитку різних підходів до тлумачення 
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одних і тих самих положень законодавства національними судами держав-

членів [40; 41]. 

Видається актуальним дослідити становлення процедури 

преюдиціального провадження в ЄС. Зауважимо, що саме національне 

законодавство вплинуло на запровадження преюдиціального провадження в 

системі функціонування судової системи ЄС. Так, німецька й італійська 

моделі функціонування цієї процедури відчутно вплинули на її особливості в 

Суді ЄС, оскільки в цих державах поширена практика звернення з 

преюдиціальними запитами до конституційного суду [41]. Французька 

система передбачає для судів загальної юрисдикції можливість передавати 

справи на преюдиціальний розгляд до адміністративних судів або навпаки 

[42, с. 5-6]. Однак для деяких «нових» та «старих» держав-членів 

преюдиціальна процедура стала новим явищем. Відповідно, ст. 267 ДФЄС 

послугувала взірцем для створення подібних національних процедур, тож у 

цьому контексті Суд ЄС та національні суди взаємодіють на постійній основі 

[43]. 

Історію започаткування преюдиціального провадження можна 

дослідити від створення першого європейського інтеграційного об’єднання, а 

саме – Європейського співтовариства з вугілля та сталі; й, відповідно, з 

набуттям чинності договору про його створення, що дістав назву Паризького 

договору про створення Європейського співтовариства з вугілля та сталі 

(ЄСВС) 1951 р. Зокрема ст. 41 Договору містила положення про 

преюдиціальне провадження: тільки Суд ЄС має юрисдикцію надавати 

преюдиціальні рішення щодо дійсності норм та в окремих прийнятих 

Європейською Комісією (далі – ЄК) або Радою ЄС рішеннях. Це положення, 

таким чином, від початку зобов’язало національні суди передавати справи на 

розгляд Суду ЄС для винесення преюдиціального рішення, якщо вони не 

могли прийти до певного однозначного висновку щодо дійсності прийнятого 

ЄК або Радою ЄС акта [43]. 

http://juradmin.eu/colloquia/2002/gen_report_en.pdf
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У 1959 р. шість європейських держав створили Європейське 

економічне співтовариство (далі – ЄЕС). Серед інших структур цієї 

організації було передбачено створення й Суду ЄС, покликаного вирішувати 

справи щодо внутрішнього права, створеного Співтовариством. Для 

функціонування системи Суду було передбачено дві можливості звернень – 

прямі та преюдиціальні. 

Деяких суттєвих змін зазнала преюдиціальна процедура зі створенням 

Європейського Союзу. Як відомо, від початку Союз мав три опорну 

структуру
7
 що, відповідно, позначалося на появі проблеми паралельності 

процесів у контексті преюдиціальних процедур, яка мала також й інші цікаві 

аспекти, важливі для розуміння витоків юрисдикції Суду ЄС [16, с. 181–185]. 

Певні зміни, які привели до розширення юрисдикції Суду ЄС, були внесені 

спочатку Амстердамським договором про зміни Договору про Європейський 

Cоюз (далі – ДЄС), договорів, що затверджували європейські співтовариства, 

та пов’язаних з ними актів 1997 р. (деякі сфери, які до цього входили до 

Третьої опори, перейшли до Першої). Зокрема, ст. 68 Договору про 

заснування Європейського Співтовариства (далі – ДЗЄС) стосувалася 

преюдиціальної юрисдикції Суду ЄС щодо Розділу IV (візи, притулок, 

імміграція та інші питання, пов’язані з вільним пересуванням осіб). Стаття 

передбачала можливість тлумачити Судом положення згаданого Розділу. У 

принципі, ця стаття в деякому сенсі містила положення про преюдиціальну 

процедуру, але в обмеженому значенні. 

Так, ст. 68 передбачала можливість подавати преюдиціальне 

звернення до Суду ЄС для судових установ держав-членів, проти рішень 

яких не існує судового засобу захисту згідно з національним правом, і якщо, 

на їхню думку, для винесення ними рішення потрібне відповідне рішення 

Суду ЄС. Крім того, згідно з процедурою вимагати від Суду ЄС тлумачення 

                                                           
7
 Європейські співтовариства (договори про заснування Європейського економічного співтовариства, 

Європейського співтовариства з вугілля та сталі та Європейського співтовариства з атомної енергії) — 

перший «стовп»; спільна зовнішня політика та політика безпеки визначені в розділі V Договору про ЄС 

(другий «стовп»); співпраця у сфері правосуддя та внутрішніх справ визначена в розділі VI Договору про ЄС 

(третій «стовп»). 
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Розділу IV або актів інститутів Співтовариства, заснованих на цьому Розділі, 

могли Рада ЄС, Європейська Комісія або держави-члени. «Найголовніше те, 

що ч. 3 ст. 68 надавала їм право направляти запити тільки щодо тлумачення 

актів, при цьому не уповноважуючи ставити питання щодо їх дійсності» [16, 

с. 182]. Як зазначають науковці, через те, що згадані вище суб’єкти отримали 

право на запит у світлі ст. 68, у деякому розумінні преюдиціальна процедура 

стала «гібридом консультації та самої преюдиціальної процедури» [44, с. 

491]. 

Крім того, згідно зі ст. 62 (1) ДЗЄС юрисдикція Суду ЄС не включала 

заходів або рішень щодо дій по забезпеченню відсутності перевірок для осіб 

при перетинанні внутрішніх кордонів ЄС, які стосуються підтримання 

правопорядку та охорони внутрішньої безпеки [16, с. 183]. Насправді, навіть 

якщо фізичні особи були сторонами в справі на національному рівні, вони не 

мали б можливості передавати Суду ЄС свої зауваження, через що судовий 

розгляд таких справ був би неповним. Тож юрисдикція Суду ЄС щодо 

Розділу IV була обмеженою та застосовувалася на практиці дуже рідко.  

Слід зазначити, що раніше бажання національного суду перевірити 

акт ЄС на відповідність положенням основоположних прав людини не могло 

бути підставою для преюдиціального звернення: він міг тільки поставити 

питання відповідності цього акта праву ЄС загалом [45]. Але в 1997 р. 

Амстердамський договір визнав юрисдикцію Суду ЄС та Суду першої 

інстанції (зараз відповідно – Суд ЄС та Загальний суд) щодо розгляду справ 

на основі Конвенції про захист прав людини й основоположних свобод 

(1950 р.), і такі справи підлягають розгляду в Суді ЄС [16, с. 158]. 

Крім того, Амстердамський договір ввів преюдиціальну юрисдикцію 

Суду ЄС і в рамках Третьої опори. Наприклад, ст. 35 Договору про ЄС 

надавала Суду ЄС юрисдикцію виносити преюдиціальні рішення в трьох 

напрямах:  

– щодо дійсності та тлумачення рамкових рішень, 
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– щодо тлумачення конвенцій, розроблених згідно з Розділом VІ ДЄС 

(Положення про поліцейське та судове співробітництво в кримінальних 

справах), та 

– щодо тлумачення заходів, що були застосовані в ході імплементації 

[46].  

Але Суд ЄС не був наділений юрисдикцією контролювати дійсність 

або пропорційність операцій, які проводилися поліцією або іншими 

правоохоронними службами держав-членів, чи зобов’язань, покладених на 

держави-члени щодо захисту правопорядку та підтримання внутрішньої 

безпеки, адже це вважалося безпосередньою національною компетенцією [16, 

с. 184]. 

Процедура винесення преюдиціальних рішень щодо дійсності 

рамкових рішень була схожою на процедуру за статтею 263 ДФЄС
8
, за 

винятком того, що в рамках Третьої опори ініціювати подібну справу могли 

лише держави-члени або ЄК [16, с. 184]. Однак преюдиціальна юрисдикція 

Суду ЄС в рамках Третьої опори не мала обов’язкового характеру, тобто для 

її прийняття держави-члени повинні були прийняти відповідні декларації. Це 

нагадувало процедуру визнання юрисдикції Міжнародного Суду ООН [16, с. 

183]. При цьому держава-член повинна була визначити: преюдиціальне 

звернення може подавати будь-який національний суд чи тільки суд, проти 

рішень якого не існує захисту згідно з національним правом. Як вважає 

професор М. Джімено-Бульнес, залежність преюдиціальної процедури від 

прийняття декларації державою-членом не є кращою підставою її існування в 

рамках Третьої опори, адже вимога прийняття такої декларації може 

розглядатися як наближення Суду ЄС до арбітражного суду [47].  

Крім того, ряд учених висловлювали побоювання, що можливість 

утримання держав від прийняття декларації може призвести до 

неузгодженості між тими, хто прийняв її, та які не прийняли, що, своєї черги, 

могло б призвести до виникнення різних стандартів судового захисту поміж 

                                                           
8
 Ст. 263 ДФЄС передбачає можливість оскаржувати акти, прийняті інститутами ЄС.  
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цими країнами [48]. Тільки 16 держав-членів зробили відповідні декларації 

[16, с. 184]. Іспанія та Угорщина зробили декларації щодо можливості 

звернення з преюдиціальними запитами в рамках Третьої опори лише вищим 

судам, інші 14 (Австрія, Бельгія, Болгарія, Чехія, Фінляндія, Франція, 

Німеччина, Греція, Італія, Люксембург, Нідерланди, Португалія, Словенія та 

Швеція) надали таку можливість судам усіх рівнів. 

Згідно зі ст. 35 ДЄС до Суду можна було направляти преюдиціальні 

звернення як щодо тлумачення, так і щодо дійсності актів за звичайною 

преюдиціальною процедурою. Різниця полягала лише в тому, що Суд ЄС міг 

виносити преюдиціальні рішення лише щодо вторинного права, а не щодо 

самого Розділу VІ ДЄС. Суттєвим було також те, що на суд, проти рішень 

якого не існує засобів захисту згідно з національним правом, не був 

покладений обов’язок преюдиціального звернення. Це було його право. Але 

деякі держави-члени, які зробили відповідні декларації, чим визнали 

юрисдикцію Суду ЄС в рамках Третьої опори, закріпили обов’язок своїх 

вищих судів звертатися з преюдиціальними зверненнями (це Австрія, 

Бельгія, Чехія, Франція, Німеччина, Іспанія, Італія, Люксембург, 

Нідерланди), а інші держави надали дискреційне право судам, проти рішень 

яких не існує захисту згідно з національним правом, вирішувати необхідність 

такого звернення [16, с. 184].  

У липні 2000 р. було введено спрощену процедуру преюдиціальних 

запитів, що дозволило Суду робити посилання на раніше винесені ним 

рішення в рамках цієї процедури або на інші рішення у випадках, коли нові 

питання були практично ідентичні тим, які порушуються в новому запиті. 

Фактично процедура все ж застосовується, навіть якщо відповідь на 

поставлене питання вже була дана під час розгляду інших справ і серйозних 

сумнівів щодо надання рішення з посиланням на попередні справи не 

виникає. 

Після того як 1 лютого 2003 р. Ніццький договір набув чинності, 

преюдиціальна процедура перестала бути виключною компетенцією Суду 



42 
 

ЄС: Загальному суду надана юрисдикція розглядати та вирішувати 

преюдиціальні справи в «особливих галузях», які мають бути визначені 

Статутом (ст. 256 ДФЄС). Така можливість до цього часу ще не була 

використана й, відповідно, всі преюдиціальні запити розглядаються Судом 

ЄС. На думку колишнього генерального адвоката Ф. Джейкобса, передача 

частини юрисдикції до Загального суду в такому складному питанні, як 

преюдиціальні рішення, породжує багато проблем щодо того, яким чином це 

краще зробити, тож саме тому досі не зроблено жодних пропозицій [49]. 

Виявилося складним визначити ці самі «особливі галузі», які можна передати 

під юрисдикцію Загального суду без завдавання шкоди єдності праву ЄС [16, 

с. 186].  

Загалом, серед науковців та практиків існують побоювання, що в разі 

реалізації Загальним судом своєї юрисдикції в цьому питанні можуть 

виникнути проблем довкола забезпечення єдності права ЄС, адже в такому 

випадку, тлумачення надаватиметься двома установами. Однак законотворці 

передбачили можливі небезпеки, а тому п. 2 ч. 3 ст. 256 ДФЄС передбачає 

певний механізм збереження цілісності та узгодженості права Союзу, а саме: 

«У випадку якщо Загальний суд вважає, що справа вимагає принципового 

рішення, яке може вплинути на цілісність або єдність права Союзу, то він 

може передати справу до Суду ЄС для винесення рішення. Преюдиціальні 

рішення, винесені Загальним судом, можуть як виняток підлягати перегляду 

Судом ЄС на умовах і в межах, встановлених у Статуті, якщо існує 

серйозна загроза, що цілісність або узгодженість права ЄС зазнають 

впливу».  

Згідно зі ст. 62 Статуту Суду ЄС пропозицію щодо перегляду Судом 

ЄС преюдиціального рішення Загального суду може висунути Перший 

генеральний адвокат протягом одного місяця з дня винесення рішення. Суд 

ЄС, своєї черги, протягом одного місяця вирішує, чи здійснюватиме він 

перегляд рішення Загального суду. В цьому положенні присутня доля 

суб’єктивізму, оскільки вирішення того, чи існує загроза цілісності або 
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узгодженості права ЄС, покладено суто на Першого генерального адвоката, 

причому це його дискреційне право, а не обов’язок [16, с. 187]. Суд ЄС, своєї 

черги, протягом одного місяця вирішує, чи має бути переглянуте відповідне 

рішення. Як зазначає Е. Джонстон, Перший генеральний адвокат ще має 

знайти механізм для забезпечення швидкості та систематичності перегляду 

рішень Загального суду [51]. 

Надалі реформування Європейського Союзу в зв’язку з набуттям 

чинності з 1 грудня 2009 р. Лісабонським договором було необхідним для 

подальшого міцного функціонування ЄС, посилення його ефективності та 

демократизації, що позначилося на зміні організації наддержавного 

комплексу правових інструментів. Консолідовані версії Договору про 

Європейський Союз та Договору про функціонування Європейського Союзу, 

стають установчими джерелами реформованого Євросоюзу, який отримав 

міжнародну правосуб’єктність [52]. Як уже згадувалося в попередньому 

підрозділі, чинна преюдиціальна процедура регулюється ст. 267 Договору 

про функціонування Європейського Союзу (далі – ДФЄС). 

Таким чином, у процесі реалізації процедури преюдиціального 

провадження між Судом ЄС та національними судами відбувається певний 

діалог, який є необхідним для успішної реалізації підходу співробітництва, 

закладеного в основу взаємовідносин таких інстанцій. Так, діалог стимулює 

суди (на даному етапі зокрема Суд ЄС) виважено обґрунтовувати тлумачення 

тієї чи іншої норми та відповідати на аргументи сторін, ретельно оцінювати й 

аналізувати позиції сторін, при цьому залишаючись неупередженим, та 

перейматися впливом відповідних рішень на подальший розвиток права ЄС 

загалом.  

Тим не менш, мета преюдиціального запиту – залишити в силі 

незалежність національних судів держав-членів і при цьому стримати 

останніх від прийняття рішень, які можуть суперечити праву ЄС 

Німецька та італійська моделі функціонування преюдиціальної 

процедури здійснили відчутний вплив на її особливості в Суді ЄС, оскільки в 
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цих державах поширена практика звернення з преюдиціальними запитами до 

конституційного суду. 

Історію започаткування преюдиціального провадження можна 

простежити від самого початку створення ЄС, а саме Європейського 

об’єднання з вугілля та сталі та Договору про створення цього об’єднання. З 

відповідними змінами в законодавчій базі ЄС, які відбувалися через внесення 

їх до установчих договорів, еволюціонувала й сама преюдиціальна 

процедура. Можна відстежити тенденцію до розширення юрисдикції суду 

ЄС: спочатку зміни були внесені Амстердамським договором про зміни 

Договору про Європейський Cоюз (Договір ввів преюдиціальну юрисдикцію 

Суду ЄС і в рамках Третьої опори); надалі компетенція виносити 

преюдиціальні рішення була закріплена й за Загальним судом (йому було 

надано юрисдикцію розглядати та вирішувати преюдиціальні справи в 

«особливих галузях», які мають бути визначені Статутом). Попри те, що 

Загальний суд досі не скористався цією юрисдикцією, сама можливість це 

зробити викликає чимало дискусій у наукових колах. 
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1.3. Преюдиціальне провадження в контексті реалізації юрисдикції Суду 

ЄС 

 

Для того щоб правова система ЄС успішно функціонувала, вона 

побудована на такому фундаментальному принципі як верховенство права 

ЄС. Саме тому часто при розгляді справ перед національними судами постає 

необхідність тлумачення та застосування права ЄС для винесення 

правомірного рішення по тій чи іншій конкретній справі [16, с. 155]. 

Компетенція Суду тлумачити право ЄС та перевіряти його на дійсність 

визначена ст. 267 Договору про функціонування ЄС: 

Суд Європейського Союзу уповноважений виносити рішення в 

преюдиціальному порядку стосовно: 

а) тлумачення Договорів; 

b) дійсності та тлумачення актів інституцій, органів або установ 

Союзу. 

Якщо таке питання порушено в будь-якому суді держави-члена, цей 

суд, якщо вважає, що рішення з цього питання є необхідним для надання 

йому можливості винести рішення, він може звернутися до Суду із запитом 

винести рішення щодо цього питання. 

Якщо будь-яке таке питання порушено у справі, розгляд якої триває в 

такому суді держави-члена, чиї рішення не можна оскаржити за допомогою 

правових засобів національного законодавства, цей суд виносить питання на 

розгляд Суду. 

Якщо таке питання порушено у справі, розгляд якої триває в суді 

держави-члена стосовно особи, яка перебуває під вартою, Суд Європейського 

Союзу діє із мінімальною затримкою.  

Зі змісту зазначеної статті випливає, що, по-перше, остаточна 

позиція/думка Суду ЄС має форму рішення, хоча за змістом воно не 

відповідає загальноприйнятому («класичному») рішенню Суду ЄС, оскільки 

воно передує рішенню по справі, яка розглядається національним судом 
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(основне судове провадження); по-друге, попри достатньо чітко прописану 

юрисдикцію Суду, все ж він має відносну свободу для застосування своїх 

повноважень, хоча при цьому деякі вчені (зокрема, Т. Хартлі) висловлюють 

думки, що повноваження Суду ЄС є вужчими, ніж це може здатися на 

перший погляд [27, с. 278-286.].  

П. Крейг називає ст. 267 Договору про функціонування ЄС 

«коштовністю в короні чинного режиму» [53, с. 181.] та наголошує на трьох 

причинах цього. По-перше, він вважає, що преюдиціальна процедура — це 

процесуальна форма, в якій розвиваються такі основоположні принципи, як 

принцип прямої дії, верховенства права ЄС та відповідальності держави. По-

друге, зазначає юрист, преюдиціальна процедура є не тільки процесуальною 

формою, в якій розвиваються такі основоположні принципи, як принцип 

прямої дії та верховенства права ЄС, а й сама є доказом існування прямої дії, 

оскільки питання права ЄС порушуються безпосередньо в національних 

судах держав-членів. По-третє, ст. 267 є механізмом, через який 

«націоналізується» доктрина верховенства права ЄС, оскільки справа 

починається та закінчується в національному суді, отримавши пояснення 

щодо тлумачення або дійсності права ЄС» [16, с. 187–188]. У цьому підході 

вченого зосереджується практично вся квінтесенція преюдиціальної 

процедури в рамках Суду ЄС. На нашу думку, такий «інструмент» уніфікації 

практики національних судів справді йде на користь розвитку права ЄС.  

Суд ЄС по суті замикає судову систему різних національних 

правопорядків шляхом реалізації преюдиціальної процедури: «преюдиціальні 

рішення стали важливим чинником зміцнення єдиних основ правопорядку в 

державах, що входять до Співтовариства [зараз – до ЄС], а також інтеграції їх 

правових систем» [54]. Можна стверджувати, що при розгляді низки 

важливих справ у національних судах Суд ЄС у багатьох випадках практично 

відіграє роль найвищої судової інстанції. Так чи інакше виходить, що справа 

«вилучається» з національної правової системи й вирішується відповідно до 

того, як на це вказує Суд ЄС, який діє в межах відведених йому повноважень. 
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Преюдиціальне рішення є по суті справи основним, навіть обов’язковим при 

ухваленні національним судом відповідного рішення [54]. 

У підручнику «Європейське право» під редакцією Л. Ентіна 

наводиться погляд іншого європейського вченого, професора Д. Симона: «В 

преюдиціальній процедурі знаходить своє конкретне 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 <...> Встановлення прямої 

ієрархічної співпідпорядкованості означало б не просто передачу тих чи 

інших повноважень державами-членами Співтовариств самому 

інтеграційному об’єднанню, але практично втрату найважливішої суверенної 

прерогативи, якою є незалежна судова влада. У цих умовах преюдиціальна 

процедура – це засіб забезпечити співпрацю й взаємодію Суду ЄС та 

національних судових установ, не приносячи в жертву незалежну 

національну судову владу» [54, с. 198–199]. 

У своїй діяльності Суд ЄС виконує функції міжнародного, 

конституційного, частково адміністративного та цивільного суду. Оскільки в 

праві ЄС діє принцип єдиного його тлумачення та застосування на всій 

території Союзу, то природно, що національні суди не наділені компетенцією 

тлумачити право ЄС, інакше це призвело б до виникнення його різних 

розумінь у державах-членах, які були б їм найбільш вигідні [16, с. 156]. 

Власне, Суд ЄС пояснює наявність у себе вищезгаданої юрисдикції таким 

чином: «Послаблення в єдиному застосуванні та тлумаченні права 

Співтовариств [зараз – права ЄС] державами-членами ЄС може призвести до 

порушення правил конкуренції та не дискримінації серед операторів 

економічної діяльності, тим самим створюючи перепони для застосування 

рівних можливостей для всіх операторів ринку й завдаючи шкоди 

внутрішньому ринку» [56]. Саме тому виключна компетенція тлумачити 

право ЄС була надана Суду ЄС, а на національні суди держав-членів 

покладений обов’язок неухильно дотримуватися рішень, які винесені Судом 
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ЄС [16, с. 156]. Така, так би мовити, монополія Суду ЄС щодо тлумачення, з 

погляду С. Лефевра, є, крім вищезазначеного, ще й «захистом від ризику 

вторгнення з боку Комісії», яка є авторитетним та наділеним широкими 

повноваженнями інститутом [38]. 

З огляду на те, що ст. 267 ДФЄС не містить деталей і роз’яснень 

(лише зазначено, що Суд ЄС має юрисдикцію виносити рішення в 

преюдиціальному порядку стосовно тлумачення договорів, актів інститутів, 

органів, установ чи агенції ЄС), можна дійти попереднього висновку, що 

процедура звернення за преюдиціальним рішенням вироблялася на практиці 

самого Суду ЄС. Це положення Договору покликане насамперед 

забезпечувати єдине тлумачення та застосування права ЄС національними 

судами держав-членів, але можна припустити, що Суд поступово 

трансформував цю процедуру в непрямий спосіб захисту індивідуальних 

прав [56].
9
 Преюдиціальна процедура полегшує «пряму взаємодію» між 

Судом ЄС та національними судами [57], що описується також як відносини 

довіри та діалогу та, як було зазначено раніше, як джерело взаємного обміну 

досвідом, знаннями та принципами [58, с. 62].  

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. Роль національних судів має важливе 

значення не тільки для функціонування преюдиціальної процедури, а й для 

розвитку правового порядку ЄС, адже саме на національні суди покладається 

обов’язок реалізації положень права ЄС і навряд чи Суд ЄС ефективно 

працював без їхньої підтримки.  

                                                           
9
 Рішення Комісії було визнано дійсним, але Суд ЄС зазначив, що при оскарженні національного акта, який 

імплементує Рішення, не потрібно з’ясовувати, чи може бути поданий позов за ст. 263, тобто не треба 

встановлювати locus standi, що заклало механізм непрямого оскарження актів ЄС через преюдиціальну 

процедуру за ст. 267. Можна навести багато прикладів того, як преюдиціальна процедура дозволила 

приватним особам оскаржити акти загальної дії, які вони не мали можливості оскаржити через процедуру за 

ст. 263 [59; 60; 61]. 
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У цьому зв’язку видається важливим з’ясувати, що мається на увазі 

під поняттями «судова установа держави-члена»
10

. Суд ЄС роз’яснив, що 

поняття «судова установа» є поняттям права ЄС і, відповідно, Суд ЄС має 

пояснити його значення. Він не надав вичерпного формулювання цього 

терміна, обмежившись виділенням низки відповідних критеріїв. При цьому 

до найбільш важливих варто віднести такі: чи створений такий орган на 

законних підставах, чи це постійно діючий орган, чи наділений він 

обов’язковою юрисдикцією, чи процедура розгляду ним справи є 

двосторонньою. При цьому, ці критерії є рівнозначними, а сам їх перелік не є 

вичерпним. Основна мета Суду ЄС при оцінці установи за цими критеріями – 

визначити, чи належить певна установа до органів, які застосовують право 

ЄС, та забезпечити захист відповідних прав. Таким чином, Суд ЄС може 

достатньо широко тлумачити ці критерії при застосуванні, а тому навіть 

якщо певна установа держави-члена не підпадає під національне поняття 

«судової інстанції», вона все ж може відповідати критеріям права ЄС, а отже 

мати можливість преюдиціального звернення й навпаки. 

Тому арбітраж не може розглядатися як процедура, що задовольняє 

критерії звернення з преюдиціальним запитом, так само як і адміністративна 

установа [62]. Перше рішення з цього питання було винесено по справі 

Nordseе в 1982 р. У ній Суд ЄС відмовив арбітру в преюдиціальному 

зверненні, зазначивши, що: «Арбітр, який покликаний вирішити спір між 

сторонами договору відповідно до певного пункту договору, не повинен 

розглядатися як «судова установа держави-члена» у світлі ст. 177 Договору 

[зараз ст. 267 ДФЄС]». Проте Суд ЄС не залишив процедурних пробілів для 

подібних обставин у майбутньому. При цьому він також пояснив, яким 

чином можна в таких випадках звертатися з преюдиціальною процедурою: 

«Якщо в ході арбітражного розгляду, до якого вдалися сторони угоди, 

постають питання права ЄС, до їх вирішення можуть бути залучені звичайні 

                                                           
10

 У роботі автор найчастіше використовує саме поняття «суд» у світлі того, що вони є рівнозначними в 

контексті застосування преюдиціальної процедури. 
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суди в контексті їхньої співпраці з арбітражними судами або в ході перегляду 

арбітражного рішення, саме такі суди й мають встановити, чи є для них 

необхідність звернутися до Суду ЄС відповідно до ст. 177» [63]. Практично 

це рішення дає національним судам можливість переглянути рішення 

арбітражних судів і вивчити питання застосування ними права ЄС в контексті 

будь-якого методу звернення, наявного в рамках відповідного національного 

законодавства. Він також повністю позбавляє арбітражний суд юрисдикції 

щодо необхідності звертатися до Суду із запитом про ухвалення 

преюдиціального рішення. 

Так, Суд ЄС визнав судовою установою в розумінні ст. 267 [64, c. 

100]: 

1) адміністративний суд (в історичній справі Van Gend en Loos); 

адміністративний суд на заморській території Франції (справи 

Kaefer and Procacci v. France);  

2) Голландська палата соціального забезпечення (адміністративна 

установа, яка за законом своєї країни не вважалася судом), 

оскільки вона була органом, заснованим відповідно до закону, його 

члени призначалися міністром, і він діяв згідно з процесуальними 

нормами й застосував закон у своїх рішеннях (справа Vaassen v. 

Beamtenfonds Mijnbedrijf); 

3) апеляційний комітет (голландський медичний орган, який відмовив 

реєструвати пана Брукмюлена як терапевта: справа Broekmoeulen); 

4) магістрат, який діяв одночасно як обвинувач та слідчий суддя в 

справі (Pretore di Salo v. X); 

При цьому не були визнані судовими установами [64, c. 100]: 

1) Directeur des contributions (ця посада структурно пов’язана з 

національними податковими інституціями органами й була однією зі 

сторін у судовому процесі в справі Corbiau v. Administration des 

Contributions); 
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2) Рада Паризької адвокатури (у справі щодо вимоги визнання, що член 

Паризької адвокатури, якому було відмовлено в праві представляти 

інтереси клієнта в німецькому суді, мав право надавати подібні 

юридичні послуги згідно з правом ЄС). Рада не була визнана «судовою 

установою», оскільки вона не була зобов’язана розглядати спір по суті, 

а лише робила заяву стосовно спору між одним зі своїх членів та 

судовою інстанцією іншої держави-члена: Borker; 

3) третейський суддя, призначений на підставі угоди приватного права 

(зважаючи на те, що в процес не лише не були залучені державні 

органи, але вони не залучались і до розгляду справи третейським 

суддею; попри те, що рішення третейського судді було обов’язковим 

для сторін: Nordsee).  

Такий підхід показує, що Суд ЄС є вищою судовою інстанцією ЄС, і 

що він бачить Євросоюз як єдину судову систему, а не такий, який є лише 

компіляцією окремих національних судових порядків, не пов‘язаних 

системно між собою за допомогою особливої судової ланки. Оголосивши 

себе компетентним для ухвалення преюдиціальних рішень шляхом 

зворотного відсилання (by renvoi), він є повноцінним учасником створення 

європейської правової системи (jus communae europium), яка діє в усіх 

державах-членах [65, c. 36]. 

Щоб досягти ефективного функціонування судової системи, є 

необхідність урахування ієрархії в національному судовому порядку. Чинна 

система преюдиціального провадження, на думку деяких правників 

(Й.Комарек), має певні негативні наслідки не тільки для національного судді, 

а й для всієї системи права ЄС. Так, у наукових колах висуваються 

пропозиції, що тільки вищі суди мають бути наділені правом звернення з 

преюдиціальними запитами, при цьому вони проявляють найменшу 

активність. У цьому зв’язку деякі фахівці розглядають це як ознаку 

небажання співпрацювати з європейськими інституціями. Однак цю 

проблему можна представити і в іншому світлі: вищі суди можуть не так 
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часто звертатися до Суду ЄС порівняно з судами нижчих інстанцій, оскільки 

вони є більш компетентними вирішувати складні юридичні питання [66, c. 

484]. 

Суди нижчих інстанцій вирішують відмінні від вищих судів завдання: 

на них покладається обов’язок установлення фактів, заслуховування 

позивача й відповідача, тож вони підтримують тісніший контакт зі сторонами 

справи. Можна вважати, що їм складніше відділити себе від «людської 

драми» й поглянути на справи під ширшим кутом зору. Вищий суд не має 

справ із фактами і йому нічого не заважає абстрагуватися та оцінити 

конкретний випадок з різних позицій, беручи до уваги наслідки, які рішення 

матиме для суспільства [66, c. 484; 67, c. 16–28]. Проблема в тому, що коли 

суди першої інстанції звертаються до Суду ЄС, останній набагато більше 

перейматиметься конкретними фактами й обставинами справи, замість 

зосереджуватися на тлумаченні права [68]. Ще один негативний наслідок 

може полягати в тому, що коли суд першої інстанції вже направив 

преюдиціальний запит до Суду ЄС, Вищий суд може не висловити бажання 

звернутися до Суду з приводу того самого випадку через те, що це призведе 

до ще більшої затримки процедури, – навіть попри існування потреби в 

такому зверненні [68, c. 505]. При цьому така бажана співпраця між вищими 

судами та Судом ЄС стає менш активною. 

Ураховуючи викладене, постає питання: а чи варто судам першої 

інстанції взагалі бути уповноваженими звертатися до Суду ЄС з 

преюдиціальним запитом? Відкритість і «доступність» Суду ЄС справді 

відіграли важливу роль у становленні європейського правопорядку, однак 

наскільки ця доступність є необхідною сьогодні, залишається під питанням. 

Деякі вчені висловлюють думку, що є потреба обмежити можливість 

звертатися до Суду ЄС, залишивши цю прерогативу лише для вищих судів. 

Фактично концепція ідеальної системи правосуддя має зводитися до її 

ефективного функціонування, яке сьогодні ускладнюється перевантаженістю 
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Суду ЄС через «зловживання» вищезгаданим принципом відкритості Суду 

ЄС для судів першої інстанції [66, c. 18]. 

Таким чином, розподіл обов’язків серед судів міг би послужити на 

користь функціонування всієї європейської правової й судової системи: суди 

нижчої інстанції вирішують усі деталі, а вищі суди (завдяки апеляції) 

«перевіряють», наскільки ті впоралися з особливо важкими випадками й 

виправляють їхні помилки (за необхідності). Однак контроль вищих судів не 

є безмежним, адже кількість інстанцій, в яких можна оскаржити свою справу, 

є обмеженою, і чим вище по судовій ієрархії передається справа, тим менше 

значення мають деталі справи. На перший план виходять наслідки такої 

справи та її значення для правової системи загалом [66, c. 20; 69, c. 114-115]. 

Ці переваги нівелюються безпосереднім зверненням національного суду з 

преюдиціальним запитом уже на першому етапі розгляду справи до 

найвищого суду (причому можна використати англійський відповідник 

supreme, але в значенні «вищий за порядком», а не в значенні «кращий»). 

Виходячи зі зробленого аналізу, можна навести наступні пропозиції 

для процедури преюдиціального провадження, запропоновані Й. Комареком 

[66, c. 21]: 

1) закріплення права за судами найвищої інстанції звертатися з 

преюдиціальним запитом до Суду ЄС; 

2) як можливе виключення до попереднього пункту виділити 

випадки, коли суд першої інстанції вважає один або кілька 

представлених сторонами справи або розглянутих ним із власної 

ініціативи аргументів щодо дійсності є достатньо вагомими, то суд 

звертається з преюдиціальним запитом до Суду ЄС, залишаючи 

розгляд поточної справи за собою;  

3) як необхідне виключення до першого пункту виділити випадки, 

коли Рада ЄС може вирішувати, які положення права ЄС можуть 

бути предметом преюдиціального запиту зі сторони судів перших 

інстанцій.  
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Однією з найцікавіших справ у контексті аналізу «самообмеження» 

Суду ЄС та національних судів є так звана справа Pyjama, що стосується 

звернення Фінансового суду ФРН щодо класифікації деяких предметів 

жіночого одягу у світлі Спільних митних тарифів від 1985 р. (чи 

застосовується термін «піжама» переважно, але не виключно до одягу, який 

одягається для сну й чи потрібно це питання розглядати в світлі 

попереднього рішення Суду ЄС щодо поняття терміну «піжама» [70, c. 402]). 

У цьому зв’язку, відзначаючи правильність дій німецького суду стосовно 

застосування положень ст. 234 (зараз ст. 267 ДФЄС) та обґрунтованість 

самого звернення, генеральний адвокат висловив доволі скептичну позицію, 

зазначивши, що «врешті-решт Суд може таким чином втручатися в усі 

справи, роз’яснюючи право Співтовариства [зараз – права ЄС] всім судам 

держав-членів», що може призвести до «колапсу Суду від кількості справ» 

[71; 72].  

Генеральний адвокат запропонував єдиний на його думку правильний 

підхід: як Суду ЄС, так і національним судам у контексті звернень і 

відповідей на них варто самообмежуватися, тобто національні суди не 

останньої інстанції не мають обмежуватись у зверненнях у випадках, коли 

питання набуває «широкого значення й відповідь на нього приведе до 

єдиного його застосування на теренах Європейського Союзу» [72]. На жаль, 

генеральний адвокат не висловив більш детальних практичних порад, 

відзначаючи складність процесу оцінювання кожної зі справ. Тим самим він 

поклався на свободу національних судів та можливість Суду ЄС надати 

першим «неформальні настанови» в цьому напрямку. Що стосується самого 

Суду ЄС, то в тих галузях права ЄС, де вже накопичено досить багато 

практики, Суд не має брати преюдиціальне звернення до розгляду, за 

виключенням випадків, коли національний суд доведе, що тлумачення 

вимагає нового застосування певного принципу [72]. При цьому він 

зауважив, що питання, які представляють велике значення, зазвичай є рівно 

очевидними.  
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Тим не менш, Суд ЄС не взяв до уваги пропозиції генерального 

адвоката, слідуючи своєму традиційному підходу, і надав конкретну 

відповідь національному суду щодо тлумачення поняття «нічна сорочка» 

[72]. Учені в цьому контексті відмітили можливі негативні наслідки від 

такого підходу Суду, зокрема, надання марних відповідей. Однак пропозиції 

генерального адвоката не були повністю проігноровані, а згодом набули й 

розвитку [72]. 

Суд ЄС не втручається в юрисдикцію національних судів оцінювати 

обставини конкретної справи та національного нормативного акта, а лише 

дає відповідь на поставлені перед ним питання щодо тлумачення актів ЄС і 

тим самим проводить чітке розмежування функцій між ним та національними 

судовими установами [16, c. 159]. Однак іноді Суд ЄС у своїх рішеннях дуже 

ретельно досліджує як обставини справи, так і національне законодавство, 

що призводить до винесення таких рішень, в яких національному суду 

залишається тільки заповнити відомості сторін і рішення національного суду 

буде готове [16, c. 159]. Така ситуація мала місце в справі Cassis de Dijon 

[73]. Проте вона не є типовою, тим більше, що Суд ЄС з більшості 

преюдиціальних справ виносить абстрактні рішення [16, c. 159]. Крім того, у 

своєму рішенні по справі Benedetti Суд ЄС зазначив, що метою 

преюдиціальної процедури є вирішення питання права, а не конкретного 

спору [74, c. 163]. Тобто йдеться про чітке розмежування функцій 

тлумачення права та його застосування [16, c. 159].  

Цей функціональний розподіл ґрунтується на дуалістичному підході, 

запропонованому Судом у справі Bosch, та означає, що Суд не має 

юрисдикції виносити рішення з будь-якого питання, що стосується фактів у 

справі. Суд, однак, постановив, що він може вимагати більш детальної 

інформації про факти для того, щоб прийняти рішення [75]. Суд дійшов 

висновку, що цей процес справді треба розглядати як частину 

співробітництва з метою прийняття Судом найбільш влучного рішення, яке 

покликане безпосередньо врахувати особливості конкретної справи.  
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У теорії такий функціональний розподіл може здатися очевидним і 

природним, проте його реалізація на практиці часто породжувала низку 

питань. Так, висловлювалися думки, що в низці справ Суд надає занадто 

конкретні рішення з прив’язкою до певних фактів; крім того наголошувалося, 

що це матиме негативний вплив на національні суди: вони можуть так і не 

навчитися працювати з правом ЄС, оскільки через занадто детальні 

роз’яснення Суду вони не застосовують його самостійно [76]. Або Суд надає 

національному суду відповідь на питання, в якому аспекті права й факти 

тісно переплетені, залишаючи тим самим дуже невеликий простір для 

прийняття остаточного рішення [77, c. 112]. 

Інколи Суд ЄС визнавав запити національних судів неприйнятними 

через те, що вони подавались у справі, в якій, на думку Суду, не було 

дійсного спору між сторонами й розгляд справи здійснювався з метою 

«примусити» Суд ЄС ухвалити преюдиціальне рішення, яке опосередковано 

стверджувало про невідповідність правових норм іншої держави-члена 

нормам ЄС (наприклад, справа Pasquale Foglia v Mariella Novela). У 

результаті розгляду деяких справ з цієї проблематики Суд дійшов наступного 

висновку: «Обов’язок, покладений на Суд ст. 177 [зараз – ст. 267] полягає не 

в наданні порад у відповідь на питання, які мають загальну або гіпотетичну 

природу, а в допомозі здійснення правосуддя в державах-членах [78]. Отже, 

однією з найбільш важливих вимог Суду ЄС щодо преюдиціальних запитів є 

виникнення питання в контексті реального, а не фіктивного спору (тобто не 

може йтися навіть про гіпотетичні питання), і надання всієї необхідної Суду 

інформації (фактичні та правові обставини справи). Так, Суд відхилив запит, 

зазначивши, що: «Лише якщо цілком очевидно, що тлумачення відповідного 

положення права Співтовариства [зараз – права ЄС] не має жодного зв’язку з 

реальними фактичними обставинами судового розгляду або його мети, чи 

якщо Суду не надано фактичного й правового матеріалу, необхідного для 

надання корисної відповіді на поставлене запитання» [79].  
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Так, національний суд найкраще знає, коли слід спрямувати запит до 

Суду ЄС, адже він безпосередньо зацікавлений у позитивному для себе 

результаті цієї процедури й наданні Судом найбільш чіткого та актуального 

тлумачення. Саме для того, щоб преюдиціальний запит не залишився без 

уваги Суду й був належним чином опрацьований, він значно спростив 

вимоги до змісту запиту. При цьому слід наголосити, що під час прийняття 

рішення щодо здійснення такого запиту бажано, щоб процедура в 

національному суді вже була на етапі встановлення національним судом 

фактів та юридичного контексту питання. Це важливо й для того, щоб Суд 

ЄС за необхідності міг скористатися потрібною інформацією [80].  

Суди мають з’ясувати юридичний контекст, в якому постає питання 

[81]. Зокрема, Суд ЄС вимагає від національних судів пояснювати: «...чому 

надане Судом роз’яснення є необхідним для винесення цими судами 

рішення» при направленні преюдиціального запиту [82]. Відповідно, цей 

запит надає національним судам можливість поінформувати Суд ЄС щодо 

потенційного порушення конституційних прав у контексті їх тлумачення 

національними судами. Національні суди можуть навести аргументи на 

користь дотримання розуміння держави до певного підходу на рівні ЄС [83]. 

Цей підхід Суду ще раз підкреслює, що преюдиціальна процедура породжує 

жвавий діалог із ним, який не обмежується звичайним формулюванням 

питання. 

Попри те, що Суд ЄС покращує свою роботу з кожним роком, усе ж 

преюдиціальна процедура є достатньо тривалою. Як свідчать дані за 2008 рік, 

вона триває в середньому 16 місяців. Тим не менш слід зазначити тенденцію 

до зменшення тривалості розгляду преюдиціальних запитів Судом ЄС (у 

середньому 15 місяців) [205]. 

Це тільки частина процедури, яка відбувається в національному суді. 

Є ситуації, в яких це неприйнятно або навіть неможливо чекати так довго. 

Наприклад, коли йдеться про ув’язнення чи розгляд спору щодо позбавлення 

батьківських прав – тобто йдеться про сферу свободи, безпеки та юстиції, 



58 
 

включаючи також притулок. Із наділенням Суду ЄС повноваженнями щодо 

співпраці в кримінальному провадженні ця проблема набула ще більшого 

значення. З цієї причини Суд запропонував запровадити преюдиціальну 

процедуру прискореного провадження (фр. – procédure préliminaire 

d’urgence). Ця процедура регулюється ст. 23 (а) Статуту Суду й ст. 104 (b) 

Регламенту Суду й застосовується лише в обмеженій кількості випадків, 

тобто за реальної необхідності, що дозволяє в значно коротший термін 

розглянути справу й прийняти рішення. Вона полягає в тому, що суд, який 

звертається з проханням застосувати саме таку процедуру, має викласти таке 

прохання в окремому документі або листі-зверненні до Суду, при цьому 

прямо викладаючи своє прохання.  

Суд ЄС вирішує, чи можна застосувати преюдиціальну процедуру, 

формуючи своє рішення на, власне, обґрунтуванні національного суду щодо 

доцільності прийняття Судом ЄС такого рішення. В окремих випадках Суд 

ЄС може прийняти таке рішення на власний розсуд, посилаючись на 

необхідність в окремому випадку застосувати цю процедуру. При тлумаченні 

норм права ЄС Суд зобов’язується надати відповідь, що була б значною 

допомогою національним судам при винесенні рішення. Цікаво в цьому 

контексті зазначити: попри на те, що преюдиціальне рішення в максимально 

короткий термін виноситься за спрощеною процедурою (на перший погляд), 

насправді на Суд, сторони та інші зацікавлені особи, які беруть участь у 

процесі, накладаються значні обмеження [80]. 

Таким чином, лише за умов реальної необхідності потрібно при 

відповідному зверненні до Суду мотивувати винесення ним рішення в 

максимально короткий термін. Однак не можна говорити про створення 

вичерпного переліку таких ситуацій, які можуть потребувати вирішення в 

преюдиціальному порядку в максимально швидкий термін, оскільки норми, 

що регулюють простір свободи, безпеки й справедливості дуже різноманітні 

та перебувають в процесі постійної еволюції. Саме тому, як правило, може 

йтися про випадки утримання особи під вартою, коли вони позбавлена 
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свободи, а винесене питання має вагоме значення при оцінці правового 

становища такої особи; також актуальними є справи з приводу встановлення 

батьківської опіки (певні випадки згадані в ч. 4 ст. 267 ДФЄС). Це 

досягається шляхом передачі питання про тлумачення палаті, яка займається 

розглядом за прискореною процедурою, оминаючи деякі етапи процедури, 

скорочення термінів та відсутності необхідності робити частину перекладу, 

який виконується в звичайному порядку. Процедура не повинна тривати 

довше, ніж два місяці. 

Якщо розгляди запит про винесення Судом преюдиціального рішення 

в максимально швидкий термін по суті, то варто зазначити, що він має 

містити виклад основних фактів справи, норми, які обумовлюють нагальність 

розгляду відповідного запиту-питання, а також ризики при розгляді питання 

на загальних підставах. Суд, що звертається, за можливості має викласти своє 

бачення відповіді на власний запит, адже цей підхід значно спростив би 

процес для Суду ЄС, прискорюючи прийняття ним рішення, звичайно ж, 

полегшуючи цим весь процес для залучених та зацікавлених сторін [80].  

Якщо національний суд приймає рішення направити запит, він має 

направити звернення з усіма матеріалами до Секретаріату Суду. Рішення 

Суду перекладається всіма офіційними мовами ЄС, а також направляється в 

оригіналі й відповідною офіційною мовою всім державам-членам ЄС, ЄК, 

іншим зацікавленим інституціям і, звісно, сторонам справи. Усі адресати 

мають у своєму розпорядженні два місяці для направлення своїх позицій у 

письмовій формі [84]. Своєї черги сторони справи можуть висловити свої 

позиції таким самим чином, як і при надсиланні ними преюдиціального 

запиту [85]. Варто зазначити, що в цьому випадку позиції висловлюються 

саме сторонами справи (тобто індивіди можуть представляти себе, якщо 

національною процедурою не передбачена наявність юридичного 

консультанта).  

Якщо такі позиції направляються іншим мовами, вони 

перекладаються мовою справи на розгляді та французькою. Узагалі йдеться 
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про доступність оперування офіційними мовами в кожній справі. Письмова 

процедура завершується, коли останній примірник письмових позицій було 

надіслано до Суду. В деяких випадках позиції також перекладаються ще й 

мовою сторін справи та французькою. 

Далі «в гру» вступає суддя, призначений доповідачем по справі. Він 

готує доповідь для слухань (англ. – report), а також попередній звіт. Сам звіт 

містить стислий та незалежний виклад фактів та аргументів. Його 

направляють сторонам справи, а також він відкривається для публічного 

доступу. Цей етап важливий для сторін, адже вони мають оцінити, наскільки 

чітко й повно суддя-доповідач зрозумів справу по суті й виклав 

аргументацію. У певних справах сторони можуть надавати свої 

спостереження щодо звіту під час слухань.  

Як було зазначено, суддя-доповідач також готує попередній звіт, в 

якому викладає рекомендації стосовно того, чи потрібно готувати попередній 

аналіз або вдаватися до попередніх заходів, а також чи потрібно передавати 

справу на розгляд відповідної палати судді-доповідача. Після заслуховування 

генерального адвоката та рекомендацій судді-доповідача, Суд приймає 

рішення, як діятиме далі.  

Найменше особливих вимог Суд ЄС висуває до самої форми 

преюдиціального запиту, оскільки вона прямо не регламентована ДФЕС: 

запит може мати будь-яку форму, передбачену законодавством відповідної 

держави. Цю гнучкість Суд ЄС підтвердив у своєму рішенні в справі De Geus 

[86]. Отже, приблизно на десяти сторінках має бути викладена така важлива 

інформація: 

– короткий огляд суті справи, актуальні факти або, як альтернатива, 

хоча б загальний фактаж справи, на якому ґрунтується сам преюдиціальний 

запит; 

– виклад усіх національних норм та прецедентів (у разі необхідності), 

які можуть бути застосовані до відповідної справи; 
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– виклад важливих відповідних норм права ЄС, які можуть бути 

застосовані до певної справи; 

– обґрунтування стосовно звернення національного суду з питанням 

про роз’яснення або дійсність певних норм права ЄС, а також щодо 

взаємозв’язку між такими нормами права ЄС та відповідними нормами 

національного законодавства, що застосовуються національним судом під 

час розгляду ним справи; 

– за потреби – короткий виклад основних аргументів сторін основного 

процесу; 

– за можливістю – виклад національним судом його власного бачення 

преюдиціального рішення стосовно переданих ним питань по суті.  

Національний суд повинен також приділяти належну увагу можливим 

розбіжностям між різними мовними версіями законодавчих актів і проводити 

їх порівняння. Перш ніж установити, чи повністю різні мовні версії 

відповідають одна одній, він має розглянути й сам зміст текстів: адже він так 

само не завжди однаково розуміється, ураховуючи, що «юридичні поняття не 

обов’язково мають одне й те саме значення в світлі законодавства 

Співтовариства [зараз – права ЄС] і різних держав-членів» [87]. Останній 

аспект, який повинен ураховувати національний суд: «Кожне положення 

законодавства Співтовариства має відповідати контексту його застосування 

та відповідно тлумачитися в світлі положень законодавства Співтовариства в 

цілому, з урахуванням його цілей, етапу його розвитку станом на час 

застосування» [87]. 

Як випливає з вищевикладеного, суть запиту, його змістовне 

наповнення, згадка важливих деталей мають перебувати для національного 

суду на першому місці. Це є дуже важливою вимогою, оскільки деякі справи, 

особливо в сфері конкуренції, мають складний юридичний характер і без 

відповідної інформації Суд ЄС неспроможний виконати своє завдання та 

винести належне рішення. Хоча він і може виявляти обставини справи з 

додаткових матеріалів, які в судовому процесі надходитимуть до нього або 
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які він має право витребувати, але такий збір інформації, найімовірніше, 

матиме фрагментарний характер, тим паче, що завантаженість Суду ЄС не 

дозволить йому зробити це так досконало, як національному суду, якому 

відомі всі обставини справи безпосередньо [16, c. 177]. 

Національним судам необхідно з особливою ретельністю викладати 

текст запиту. При цьому лаконічність, чіткість, доступність, відсутність 

«порожньої» інформації є дуже бажаними. Так, рішення по справі 

Telemaricabruzzo визначило доктрину, яка зводиться до того, що в разі, коли 

національні суди не чітко надаватимуть підстави та обставини справи або 

хоча б фактичну гіпотезу, на якій було засновано питання, а інформація з 

письмових та усних зауважень сторін матиме фрагментарний характер, то 

запит буде визнано неприйнятним, а судам відмовлено в розгляді справи в 

Суді ЄС [75; 16, c. 171]. Ба більше: приміром, у справі Zabala Erasun and 

Others Суд відмовився відповідати на запит, оскільки вирішив, що хоча такий 

запит і був прийнятним на момент подачі, але мав би бути доповнений через 

подальший розвиток подій та зміну обставин [88; 16, c. 171]. 

Після винесення Судом ЄС преюдиціального рішення, національний 

суд може направити новий запит, який може містити додаткове запитання: 

тим самим підтримується діалог і з’ясовуються інші не зрозумілі для нього 

моменти [83, c. 241]. Зокрема, за оцінками деяких науковців, національні 

суди повторно направляють питання до Суду ЄС у випадках, коли вони не 

задоволені наданою відповіддю й просять його надати додаткове тлумачення 

[89]. Національні суди можуть вважати, що Суд ЄС до кінця не врахував усіх 

особливостей національного конституційного права при винесенні рішення, а 

тому спрямовують питання ще раз задля уникнення непорозуміння [22]. 

Таким чином Суд ЄС отримує додаткову можливість повторно розглянути 

надане ним тлумачення. 

Загалом, незрозуміле або загальне формулювання питань впливає на 

швидкість розгляду справ Судом, відповідно, він часто їх відхиляє (можна 

навіть говорити, що цим він підвищує вимоги стосовно запитів). Так, зі 
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справи Meіlicke починається нова тенденція в практиці Суду ЄС, що полягає 

в більш жорсткому підході до запитів від національних судів. У низці справ 

Суд прийняв рішення про неналежність переданої йому на розгляд 

інформації [75]. Тож Суд зазначив наступне: «Потреба надати необхідне 

національному суду тлумачення права Співтовариства [зараз – права ЄС] 

вимагає від національного суду визначення фактичного та юридичного 

контекстів питань, які він ставить, або принаймні пояснення фактичних 

обставин, на яких ґрунтуються ці питання» [75].  

Так, рішення Суду в справі Meіlicke піддавалося критиці, оскільки 

вважалося, що преюдиціальна процедура не дозволяє Суду ЄС оцінити факти 

справи, чим демонструє все більший «відступ від його попередньої практики 

співпрацювати» [90]. Ба більше, відмовившись надавати відповідь на 

питання, здавалося, що Суд ЄС перекладає відповідальність на національний 

суд і нехтує проблемою можливого неправильного та не одностайного 

тлумачення [91].  

Також науковці вважають, що застосування доктрини 

Telemaricabruzzo Судом ЄС є вигідним для нього через його завантаженість, 

адже він може «відсівати» справи [16, c. 172]. Вони вказують на негативні 

наслідки визнання запитів неприйнятними через вищеназвані підстави [91, c. 

58-60]. У результаті такого підходу Суду ЄС, наслідки можуть бути досить 

негативними. По-перше, те, що національний суд, не отримавши потрібне 

йому для вирішення справи тлумачення права ЄС або висновок щодо 

дійсності акта ЄС, буде вимушений робити це самостійно, що може 

призвести до різного тлумачення права Євросоюзу державами-членами та 

загрози його єдиному застосуванню. По-друге, це може викликати зневіру 

національних судів у преюдиціальній процедурі та її дієвості, оскільки вони 

й так переймаються занадто довгим процесом розгляду звернень у Суді ЄС 

[16, c. 172]. Особливо це стосується держав-членів, які нещодавно вступили 

до Європейського Союзу, бо їхні судді ще не мають досвіду спілкування з 
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наднаціональними судовими установами та не зовсім чітко уявляють вимоги 

практики Суду ЄС [91, c. 58–60]. 

З цієї самої причини справи щодо підсудності преюдиціальних 

звернень, в яких бракує фактичної та юридичної інформації, розглядались як 

такі, що суперечать «духу ст. 177 ДЗЄЕС» (зараз – ст. 267 ДФЄС) і 

«підривають надзвичайно важливу співпрацю» між національними судами та 

Судом ЄС [92]. Не дивлячись на те, що національний суд може повторно 

направити преюдиціальний запит, надавши потрібну інформацію, все ж така 

міра Суду розглядалась як неспівмірна (непропорційна). Тим не менш, багато 

чого все ж залежить від професійного рівня судді національного суду, який 

звертається із запитом, його ознайомленості з правом ЄС та його ставлення 

до преюдиціального провадження в цілому. У таких ситуаціях рішення Суду 

ЄС є вкрай важливими та необхідними. Але суди деяких держав-членів 

демонструють сумлінність: навіть після відмови Суду ЄС взяти певну справу 

на розгляд через брак необхідних обставин справи вони усувають відповідні 

недоліки й знову направляють запит [16, с. 173]. 

Усе ж не можна не зауважити того факту, що вищевикладені 

обставини, а також затримки, додаткові витрати, не завжди чітко 

сформульовані рішення Суду впливають на те, що деякі національні суди 

неохоче направляють запити до нього, як наприклад, вищі суди Великої 

Британії [93; 94, c. 1072]. Роздуми британських судів над зазначеною 

проблемою й факторами, які її викликають, можна відстежити в справі Abbey 

National Plc &Ors v The Office of Fair Trading [95]. У рішенні було 

встановлено, що при розгляді справи й вирішенні, чи направляти запит про 

преюдиціальне рішення, суспільному інтересу відводиться занадто велике 

значення.  

Ба більше, деякі рішення Суду ЄС є достатньо абстрактними й 

стислими, через що вони часто могли бути скасованими через недостатність 

аргументів, якщо вони були б ухвалені національним судом (за приклад 

можна навести справу O’Byrne v Aventis Pasteur SA, в якій нечіткість 
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аргументації Суду ЄС призвело до необхідності направлення запиту про 

додатковий преюдиціальний запит [96, c. 1641; 97]).  

Крім того, Вищий суд Великої Британії модифікував критерії CILFIT, 

прийнявши одностайне рішення щодо апеляції в справі Abbey National, тим 

самим проливши світло на особливості їх застосування [93, c. 448]. Такий 

крок може здатися несумісним з принципом наднаціональності Суду ЄС, 

оскільки національний суд змінює доктринальне положення без консультацій 

із ним. Загалом можна говорити, що попри те, що Суд ЄС прямо визначає 

взаємовідносини з національними судами, останні все ж знаходять шляхи 

внести власні правки в перебіг цих відносин.  

Беручи до уваги деякі рішення англійських судів, можна зробити у 

висновок, що суди неохоче направляють запити про преюдиціальні рішення 

до Суду ЄС, тобто неохоче вступають у діалог. Англійські суди здебільшого 

долучаються до діалогу через необхідність брати участь у розвитку правової 

системи ЄС, оскільки Велика Британія є його членом. Ба більше, панує 

думка, що суди дотримуються принципу співпраці з Судом ЄС через 

небажання «сперечатися» з європейським правопорядком [58, c. 81].  

Тим не менш Суд ЄС у практиці відступає від доктрини 

Telemaricabruzzo. Наприклад, у справі Vaneetveld у преюдиціальному 

зверненні не містилося інформації щодо обставин справи. Хоча генеральний 

адвокат Ф. Джейкобс, а потім і Суд, підтвердили необхідність дотримання 

доктрини Telemaricabruzzo, але вирішили, що обставини справи можна було 

виявити в інших матеріалах та письмових поясненнях. Була також зазначена 

важливість відповіді Суду ЄС на поставлені запитання для суду, який 

направив звернення [98]. 

У преюдиціальному зверненні по вже згаданій справі Flamino Costa v 

ENEL Міланський магістрат помилково зробив предметом преюдиціального 

запиту відповідність національного закону Договору про ЄЕС. Суд ЄС 

відповів, що він не наділений юрисдикцією як щодо застосування Договору 

до конкретної справи, так і ухвалення рішення щодо дійсності положення 
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внутрішнього права з позицій установчого Договору, але додав: «Тим не 

менш, Суд має право змінювати формулювання питання, не зовсім коректно 

поставленого національним судом, вичленувавши лише те, що має 

відношення до тлумачення Договору про ЄЕС. Тобто Суд ЄС повинен 

винести рішення не щодо дійсності закону Італії з точки зору його 

відповідності Договору про ЄЕС, а тільки щодо тлумачення вищеназваних 

статей Договору в зв’язку з правовими питаннями, поставленими 

Міланським магістратом» [99; 16, c. 161].  

Отже, необхідність звернення національних судів з преюдиціальними 

запитами можна обґрунтувати наступним чином: 

1) загалом Суд ЄС підтвердив власну позицію щодо важливості 

направляти преюдиціальні запити національними судами; 

2) якщо національні суди у відповідній справі приймають рішення не 

направляти преюдиціального запиту, все ж може пройти певний 

час, перш ніж справа опиниться на розгляді Суду ЄС, породжуючи 

певну юридичну невизначеність; 

3) річ у тому, що з юридичного погляду суд вищої інстанції 

зобов’язаний направляти преюдиціальний запит (відповідно до 

згаданих ст. 267 та п. 3 ст. 234) в усіх випадках, коли справа 

порушує питання щодо тлумачення або дійсності норм права ЄС 

[99]. 

За рівнем активності держави щодо направлення преюдиціальних 

запитів у тій чи іншій сфері можна простежити, наскільки часто національні 

суди розглядають справи у відповідній сфері. Так, зараз найбільше до Суду 

ЄС надходить запитів щодо вільного переміщення товарів, сільського 

господарства, конкуренції та соціальної політики [16, c. 188]. Суд ЄС вважає, 

що особливо важливими є преюдиціальні рішення в сфері притулку та 

імміграції, оскільки це порівняно нові напрямки права ЄС. Крім того, багато 

нового пропонується директивами та рішеннями Ради ЄС (останні не 

потребують перенесення в національне законодавство). 
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У доктрині та на практиці підхід до оцінки преюдиціальних рішень у 

праві ЄС зводиться до їх розгляду як ефективного засобу правового 

регулювання, який «віддзеркалює інтегративні характеристики правової 

системи ЄС, її постійну фундаменталізацію, а також поглиблення 

співробітництва Суду ЄС з національними судовими установами, на чому 

постійно концентрує увагу Суд у своїх рішеннях» [16, c. 188]. 

Видається також важливим звернути увагу й на нове значення 

преюдиціальних рішень Суду ЄС – їх ефективність у сфері забезпечення 

дотримання положень права ЄС на теренах ЄС. Примітною така роль рішень 

є на напрямку забезпечення реалізації положень екологічного права ЄС та 

міжнародного екологічного права. Так, науковці вважають (зокрема, 

факультету міжнародного права Університету Гронінгема (Нідерланди) та 

Helmholtz Centre з досліджень навколишнього середовища, які ініціювали 

міжнародну дискусію щодо преюдиціальної процедури як механізму з 

дотримання екологічного права між академічною спільнотою та ЄК), що 

процедура преюдиціального провадження може бути корисною в сфері 

екологічного права, особливо в контексті неможливості навколишньому 

середовищу «постояти за себе самостійно». Так, доволі ефективною ця 

процедура виявилася в питанні сприяння відповідності ЄС положенням 

Конвенції про доступ до інформації, участь громадськості в процесі 

прийняття рішень та доступ до правосуддя з питань, що стосуються довкілля 

(Орхуська конвенція) (справи Vereniging Milieudefensie (C-401/12) та Stichting 

Natuur en Milieu (C-165/09)) [36]. 

Таким чином, наділений виключною компетенцією тлумачити право 

ЄС та вирішувати питання його дійсності шляхом ухвалення преюдиціальних 

рішень (ст. 267 ДФЄС), Суд ЄС у своїй діяльності виконує функції 

міжнародного, конституційного, частково адміністративного та цивільного 

суду. Водночас на національні суди держав-членів покладено обов’язок 

неухильно дотримуватися ухвалених Судом ЄС відповідних рішень.  
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Можна стверджувати, що при розгляді в національних судах низки 

важливих справ Суд ЄС в багатьох випадках практично відіграє роль 

найвищої судової інстанції, при цьому справа «вилучається» з національної 

правової системи й вирішується відповідно до того, як на це вказує Суд ЄС, 

який діє в межах відведених йому повноважень. Преюдиціальне рішення є по 

суті справи ключовим, впливаючи на аргументацію та висновок 

національного суду. 

Особливості застосування преюдиціальної процедури Судом ЄС 

вироблялася в його практиці, враховуючи, що ст. 267 ДФЄС не містить 

деталей і роз’яснень такого застосування (лише зазначено, що Суд ЄС має 

юрисдикцію виносити рішення в преюдиціальному порядку стосовно 

тлумачення договорів, актів інститутів, органів, установ чи агенції ЄС). 

Серед основних практичних аспектів застосування преюдиціальної 

процедури, слід виділити такі:  

1) Суд ЄС роз’яснив, що поняття «судова установа» є поняттям права 

ЄС і, відповідно, Суд ЄС має пояснити його значення. При цьому він виділив 

низку критеріїв для визначення суду без надання вичерпного формулювання 

цього поняття (наявність законних підстав створення; діяльність на постійній 

основі; наявність обов’язкової юрисдикції; наявність двосторонньої 

процедури розгляду справ). Зазначені критерії не є вичерпними й 

тлумачаться Судом ЄС достатньо широко, незалежно від того, чи підпадає 

певна установа під національне поняття «судової установи» в державі-члені;  

2) Суд ЄС не втручається в юрисдикцію національних судів 

оцінювати обставини конкретної справи та національного нормативного акта, 

а лише дає відповідь на поставлені перед ним питання щодо тлумачення актів 

ЄС і тим самим проводить чітке розмежування функцій між ним та 

національними судовими установами;  

3) преюдиціальне рішення зводиться до обов’язку Суду допомогти 

здійснити правосуддя в державах-членах, а не до надання порад у відповідь 

на питання, які мають загальну або гіпотетичну природу. Відповідно, Суд не 
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бере до роботи фіктивні справи та не розглядає теоретичні/гіпотетичні 

запитання національних судів;  

4) найменше особливих вимог Суд ЄС висуває до самої форми 

преюдиціального запиту (форма запиту не регламентована ДФЄС): він може 

мати будь-яку форму, передбачену законодавством відповідної держави;  

5) ключове значення відводиться суті запиту, його змістовному 

наповненню, наведенні важливих деталей. 

Ця вимога до національних судів є дуже важливою, адже деякі справи, 

наприклад, у сфері конкуренції, мають складний юридичний характер і без 

відповідної інформації Суд ЄС не зможе виконати своє завдання та винести 

належне рішення (це загрожує відмовою Суду взяти справу до роботи 

взагалі). Так, рішення по справі Telemaricabruzzo визначило доктрину, за 

якою в разі, коли національні суди не зазначатимуть чітко підстав та 

обставин справи або хоча б фактичної гіпотези, на якій було засновано 

питання, а інформація з письмових та усних зауважень сторін матиме 

фрагментарний характер, то запит буде визнано неприйнятним і судам буде 

відмовлено в розгляді справи в Суді ЄС.  

Точиться дискусія з приводу необхідності врахувати ієрархію в 

національному судовому порядку, щоб досягти ефективного функціонування 

судової системи, зокрема в контексті координації роботи з Судом ЄС. Цим 

можна було б уникнути зайвих запитів, стимулювати діалог між 

національними конституційними судами та Судом ЄС, які є більш 

компетентними й могли б задовольняти низку запитів нижчих судів до Суду 

ЄС; урешті-решт розвантажити Суд ЄС, адже кількість преюдиціальних 

запитів зростає з кожним роком. При цьому національні суди не останньої 

інстанції не мають обмежуватись у зверненнях у випадках, коли питання 

набуває широкого значення й відповідь на нього приведе до єдиного його 

застосування на теренах ЄС. 

За умов реальної необхідності у сфері свободи, безпеки та юстиції, 

включаючи також притулок, Суд ЄС наділений повноваженнями розглядати 
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справи й приймати рішення в коротший термін – завдяки терміновій 

преюдиціальній процедурі.  

Таким чином, зменшення можливостей для преюдиціальних звернень 

від судів першої інстанції зображає роль Суду які надійного Верховного суду 

Союзу та його суддів. Так, за Судом ЄС має залишатися його основоположне 

завдання – слугувати «гідом» у праві ЄС для всіх ієрархічно нижчих судів. 

При цьому, щоб виконувати цю роль ефективно, він має висловлюватися 

чітко й переконливо.  
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Висновки до Розділу 1 

 

1. Відомий ще в римському праві термін «преюдиція» найчастіше 

використовувався в значенні винесеного судом у певній справі рішення, що 

набуває обов’язкової юридичної сили при розгляді судом іншої справи в 

майбутньому. Загалом у сучасній правовій науці та практиці вважається, що 

преюдиція забезпечує суб’єктів правовідносин уже готовими аргументами у 

вигляді встановлених обставин, висновків і доказів, що оптимізує судовий 

процес, фактично є засобом судової аргументації сьогодні. 

Особливу роль преюдиція має для права ЄС. Суд ЄС уповноважений 

виносити преюдиціальні рішення на звернення судів держав-членів ЄС, які 

по суті є проміжними, «попередніми» рішеннями в ланці основного 

провадження такого суду. 

Можна провести паралелі між преюдиціальними рішеннями суду та 

судовими прецедентами (рішеннями суду з конкретної справи, що має 

обов’язковий характер при вирішенні в майбутньому аналогічних або схожих 

справ – наприклад, схожі обставини справи, – ціллю якого є забезпечення 

цінності, узгодженості та послідовності правової системи в межах якої вони 

застосовуються та діють). Надаючи офіційне тлумачення права ЄС в рамках 

преюдиціальної процедури, Суд ЄС достатньо часто виводить з них нові 

принципи й норми, чим сприяє його розвитку, робить його «живим». Він 

ніби створює прецеденти, які є обов’язковими для подальшого застосування. 

Тим самим, Суд ЄС оперує «правотворчими» актами. Ця характеристика є 

спільною між прецедентами й преюдиціальними рішеннями. Однак Суд ЄС 

не має слідувати своїм рішенням в обов’язковому порядку. Тим не менш, 

відступаючи від своїх рішень, він намагається не робити так званих різких 

рухів, він виписує нові принципи й позиції достатньо поступово й обережно.  

2. У процесі реалізації процедури преюдиціального провадження між 

Судом ЄС та національними судами відбувається певний діалог, який є 

запорукою успішної реалізації принципу співробітництва, закладеного в 
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основу їх взаємовідносин. Так, діалог стимулює суди, зокрема Суд ЄС, 

виважено обґрунтовувати тлумачення тієї чи іншої норми та відповідати на 

аргументи сторін, ретельно оцінювати та аналізувати позиції сторін, при 

цьому залишаючись неупередженим, та перейматися впливом відповідних 

рішень на подальший розвиток права ЄС загалом.  

Мета преюдиціального запиту – забезпечити незалежність 

національних судів держав-членів, правильно зорієнтувавши їх у праві ЄС. 

При розгляді важливих справ національними судами Суд ЄС в багатьох 

випадках практично відіграє роль найвищої судової інстанції, на якій 

зав’язана вся справа. Можна говорити про те, що справа «вилучається» з 

національної правової системи й вирішується відповідно до вказівки Суду 

ЄС, який діє в межах відведених йому повноважень.  

3) Особливості преюдиціальної процедури вироблялися Судом ЄС на 

практиці (ст. 267 ДФЄС не містить деталей і роз’яснень такого застосування). 

Серед основних практичних аспектів застосування преюдиціальної 

процедури слід виділити такі: Суд ЄС надав роз’яснення, яка саме установа 

може звертатися з преюдиціальним запитом («судова установа» держави-

члена); Суд ЄС не втручається в юрисдикцію національних судів оцінювати 

обставини конкретної справи та національного нормативного акта, а лише 

дає відповідь на поставлені перед ним питання щодо тлумачення актів ЄС і 

тим самим проводить чітке розмежування функцій між ним та національними 

судовими установами; преюдиціальне рішення зводиться до обов’язку Суду 

допомогти здійснити правосуддя в державах-членах, а не до надання порад у 

відповідь на питання, які мають загальну або гіпотетичну природу. 

Відповідно, Суд не бере до роботи фіктивні справи та не розглядає 

теоретичні/гіпотетичні запитання національних судів; найменше особливих 

вимог Суд ЄС висуває до самої форми преюдиціального запиту (форма 

запиту не регламентована ДФЕС): він може мати будь-яку форму, 

передбачену законодавством відповідної держави; ключове значення 

відводиться суті запиту, його змістовному наповненню, наведенні важливих 
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деталей. Ця вимога до національних судів є дуже важливою, адже деякі 

справи, наприклад, у сфері конкуренції, мають складний юридичний 

характер і без відповідної інформації Суд ЄС не зможе виконати своє 

завдання та винести належне рішення (це загрожує відмовою Суду взяти 

рішення до роботи взагалі). Так, рішення по справі Telemaricabruzzo 

визначило, що в разі, коли національні суди чітко не надаватимуть підстави 

та обставини справи або основні деталі, які лягають в основу питання, а 

інформація, надана сторонами, має фрагментарний характер, то запит буде 

визнано неприйнятним і судам буде відмовлено в розгляді справи в Суді ЄС.  

Точиться дискусія з приводу необхідності врахувати ієрархію в 

національному судовому порядку для досягнення більш ефективного 

функціонування судової системи, зокрема в контексті координації роботи із 

Судом ЄС. Одна з основних причин – велике навантаження Суду ЄС. З 

одного боку, «закріпленням» за конституційними судами повноваження 

передавати справи на розгляд Суду ЄС, після відповідної передачі їм для 

розгляду судами нижчої інстанції, можна досягти кількох позитивних цілей: 

уникнути зайвих запитів, які часто не беруться Судом ЄС до розгляду через 

їхню невідповідність вимогам (наприклад, відповідно до річного звіту роботи 

Суду ЄС за 2014 р. з 6-ти справ, переданих на розгляд у рамках прискореного 

провадження, Суд узяв до розгляду тільки 4); стимулювати діалог між Судом 

ЄС і національними конституційними судами, які є більш компетентними й 

могли б задовольняти низку запитів нижчих судів до Суду ЄС; врешті-решт 

розвантажити Суд ЄС, адже кількість преюдиціальних запитів зростає з 

кожним роком. З іншого боку, така передбачена ДФЄС можливість 

національним судам співпрацювати із Судом ЄС безпосередньо має й інші 

переваги. Так, у випадках деяких звернень, коли питання набуває широкого 

значення й відповідь на нього приведе до єдиного його застосування на 

теренах Європейського Союзу, саме національні суди нижчої інстанції, до 

яких сторони звертаються насамперед, є більш обізнаними з деталями 

справи. На нашу думку, така процедура передбачена на рівні установчих 
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договорів не випадково. Попри велику завантаженість Суд ЄС усе ж 

ефективно вирішує справи (статистика за 2014 р. свідчить, що Суд вирішив 

719 справ). А з метою уникнення невідповідності вимогам, передбаченим для 

преюдиціального звернення, у нагоді стануть рекомендації, підготовлені 

самим Судом. Адже задля забезпечення гармонійного розвитку системи 

права ЄС дуже важливо, щоб за Судом ЄС залишалося його основоположне 

завдання – слугувати «гідом» у праві ЄС для всіх ієрархічно нижчих судів. 
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РОЗДІЛ 2 

РЕАЛІЗАЦІЯ ПРЕЮДИЦІАЛЬНОГО ПРОВАДЖЕННЯ  

В РАМКАХ СУДУ ЄС 

 

2.1. Звернення національних судів до Суду ЄС в рамках процедури 

преюдиціального розгляду щодо тлумачення 

 

Ст. 267 ДФЄС передбачає, що «Суд Європейського Союзу 

уповноважений виносити рішення в преюдиціальному порядку стосовно: 

а) тлумачення Договорів;  

b) дійсності й тлумачення актів інституцій, органів або установ 

Союзу…». 

Під «договорами» розуміються установчі договори (англ. – treaties): 

мається на увазі не лише безпосередньо ДЄС та ДФЄС, а й договори, які їх 

доповнюють, та Договори про приєднання. Слід зазначити, що Суд ЄС 

наділений юрисдикцією тлумачити положення Договору про Євратом 

відповідно до ст. 150 цього документа. Тим самим засновники ЄС знайшли 

відповідний засіб регулювання взаємовідносин, а точніше, співробітництва 

між національними судовими установами та Судом ЄС [16, c. 157]. 

Обмеженням для Суду ЄС є тлумачення актів у сфері Спільної зовнішньої 

політики та політики безпеки (ст. 275 ДФЄС), адже Суд ЄС не має 

юрисдикції в цій сфері (колишня Друга опора).  

Термін «акти» (англ. – act), своєї черги, у контексті ст. 267 

тлумачиться Судом ЄС доволі широко і включає: 

-  регламенти;  

- директиви;  

- рішення;  

- міжнародні угоди, укладені ЄС [100] або ЄС спільно з державами-

членами (так звані змішані угоди) [101]; 
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- міжнародні угоди, укладені, з одного боку, державами-членами ЄС 

без ЄС та державами не членами ЄС – з другого боку [102]; 

- «неофіційні» акти (т.зв. акти sui generis) незалежно від того, чи вони 

мають пряму дію [103; 104];  

- рекомендації Комісії [105]; 

- резолюції Ради ЄС, які вважаються вираженням суто її політичної 

волі [106]. 

Суд також може тлумачити нормативні акти, що не створюють 

юридичних наслідків, наприклад, рекомендації та висновки [104].  

Преюдиціальна процедура, передбачена Ніццьким договором, 

згадувала про можливість тлумачити лише акти інституцій ЄС та 

Європейського центрального банку (далі – ЄЦБ). Своєї черги Лісабонський 

договір розширив юрисдикцію Суду, включивши до об’єктів тлумачення 

акти будь-якого органу або інституту прийнятими відповідно до 

законодавства ЄС.  

Виходячи зі змісту ст. 267 Договору про функціонування Євросоюзу, 

Суд ЄС наділений юрисдикцією відповідати на запити, які стосуються будь-

якого питання права ЄС. Утім, національні суди іноді зверталися з 

преюдиціальним запитом щодо тлумачення національного чи міжнародного 

права, що є неприпустимим. Якщо Суд не може вирішити, чи стосується 

запит права ЄС, то сумніви тлумачаться на користь прийняття звернення до 

розгляду [16, c. 158; 100]. 

Як було зазначено, Суд ЄС має юрисдикцію тлумачити угоди між 

Євросоюзом та третіми державами на виконання вимоги про забезпечення 

єдиного тлумачення й застосування права ЄС. Відповідно, навіть якщо 

ДФЄС прямо не відносить тлумачення таких актів до компетенції Суду, він 

усе ж має право тлумачити їх які актів інституцій у світлі вищезгаданої 

статті. Так, у справі Haegeman до Суду ЄС звернулись із запитом про 

тлумачення положень Угоди про асоціацію з Грецією до того, як ця країна 

приєдналася до Співтовариства [зараз – ЄС] [101]. Суд визначив, що Угода 
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про асоціацію була укладена Радою ЄС у відповідності до Договору про 

ЄЕС, що має вважатися актом інституції у світлі ст. 177 ДЗЄЕС (зараз – 

ст. 267 ДФЄС), а з моменту вступу цієї угоди в силу її положення стають 

невіддільною частиною права Співтовариств [зараз – права ЄС]. Крім того, 

відповідне рішення було ухвалене Судом ЄС і щодо угод про зону вільної 

торгівлі, зокрема, у справі Kupferberg. У цій справі німецький суд 

поцікавився: чи правильно він розуміє тлумачення угоди про зону вільної 

торгівлі між Співтовариством та Португалією, яка на той момент не була 

членом ЄС? Суд постановив, що зобов’язання, які випливали з цієї угоди, 

покладалися на держави-члени не тільки щодо третіх країн, а й щодо 

Співтовариства, яке взяло на себе обов’язок правильно тлумачити положення 

цієї угоди [108].  

Так само Суд ЄС визнав юрисдикцію тлумачити акти, прийняті на 

основі міжнародних угод [109], як і угоди, до яких приєднується ЄС від свого 

імені або від імені держав-членів: наприклад, ЄС вступив до СОТ як митна 

територія [110]. Юрисдикція Суду ЄС – тлумачити положення міжнародних 

угод незалежно від того, чи мають вони пряму дію. 

Важливо проаналізувати підхід Суду ЄС до тлумачення так званих 

змішаних угод (тобто які можуть відноситися до компетенції як ЄС (раніше – 

Співтовариств), так і держав-членів. Оскільки стороною таких угод є також і 

держави-члени, ці угоди не підпадають під виключну юрисдикцію ЄС, але й 

не виключаються з неї повністю [111]. До Суду ЄС направлялося чимало 

преюдиціальних звернень щодо тлумачення положень цих угод, однак 

практика Суду в цьому плані є все ж недостатньо чіткою та усталеною [112, 

c. 15]. Можна говорити, що питання про можливе тлумачення Судом ЄС 

змішаних угод у преюдиціальному провадженні має розглядатися в контексті 

не всієї угоди, а щодо певного її положення, яке породжує причину 

тлумачення [112, c. 15]. При цьому слід розрізняти чотири можливі категорії 

положень щодо тлумачення: 

1) тлумачення положень, які входять до виключної юрисдикції ЄС; 
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2) тлумачення положень, які входять до юрисдикції ЄС, але така 

юрисдикція не виключна, і ЄС приймало рішення в сфері (англ. – 

legislate),
11

 до якої входить це положення; 

3) тлумачення положень, які входять до юрисдикції ЄС, але така 

юрисдикція не виключна, і ЄС не приймав рішення в сфері, до якої 

входить це положення; 

4) тлумачення положень, які не входять до юрисдикції ЄС [112, c. 15].  

Таким чином, Суд ЄС має право тлумачити положення, які 

підпадають під першу категорію. Так само він наділений юрисдикцією 

тлумачити положення в сфері дії другої категорії, незалежно від того, чи таке 

тлумачення застосовуватиметься до положень права ЄС або національного 

права, адже Суд ЄС діє з метою забезпечення єдиного тлумачення (за 

приклад можна навести справу Herme`s [113]). Третя категорія положень є 

найбільш складною, адже на відміну від попередньої категорії. Так, Суд ЄС 

все ж приймає такі преюдиціальні звернення на розгляд, забезпечуючи тим 

самим єдине тлумачення [114]. Швидше за все, принципова різниця між 

третьою та четвертою категоріями справ полягає в тому, що в третій Суд ЄС 

тлумачить положення згідно з актами ЄС.  

Слід також проаналізувати можливість тлумачення Судом ЄС актів 

органів, утворених відповідно до міжнародних угод, учасником яких є ЄС. 

Такі акти є невіддільною частиною самої міжнародної угоди, тому Суд може 

надавати рішення щодо їх тлумачення в преюдиціальному порядку, при 

цьому його юрисдикція поширюється й на юридично не обов’язкові акти, 

включаючи рекомендації [112, c. 19; 109; 115]. 

Як було зазначено, Суд також має юрисдикцію тлумачити міжнародні 

угоди, укладені, з одного боку, державами-членами Євросоюзу без ЄС та не 

членами ЄС – з іншого боку. Тут маються на увазі угоди, укладені 

державами-членами до вступу в ЄС, які потім частково або повністю стали 

                                                           
11

 При цьому чітко не встановлено, що саме має на увазі Суд ЄС під цим поняттям в цьому контексті [112, c. 

17]. 
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частиною компетенції ЄС (інколи навіть увійшли до сфери його виключної 

компетенції). У таких ситуаціях ЄС може перебрати на себе права та 

обов’язки держави-члена, що випливають з такої угоди, і таким чином бути 

зв’язаним нею. Відповідно попри те, що ЄС не вів переговори щодо 

укладання угоди та не підписував її, все ж Суд ЄС може тлумачити 

положення такої угоди тією мірою, наскільки угода є частиною права ЄС у 

відповідності зі ст. 267 [102; 116].  

У випадках, коли міжнародні норми не дозволяють ЄС брати участь в 

угоді або стати членом міжнародної організації, Союз може ініціювати, щоб 

у сфері, де він має компетенцію, від його імені та в його інтересах діяли певні 

держави-члени. Відповідно Суд ЄС також матиме юрисдикцію тлумачити 

такі угоди та акти цих міжнародних організацій [112, c. 21].  

Також варто проаналізувати можливість тлумачення положень 

міжнародних угод, які не становлять частини законодавства ЄС, але можуть 

впливати на його дійсність. Так, Суд не має повноважень тлумачити 

положення міжнародних угод, які є обов’язковими для держав-членів поза 

межами права ЄС, навіть якщо сфера дії таких угод і збігається зі сферою дії 

права ЄС [112, c. 21]. 

Судова практика також прояснила, що акти інституцій не обов’язково 

повинні мати пряму дію або бути юридично обов’язковими для того, щоб 

«запустити» процедуру тлумачення. Цікаво, що при тлумаченні юридично не 

обов’язкового акту постає питання щодо обов’язковості відповідного 

преюдиціального рішення [115]. При цьому різниця між цими двома 

особливими випадками полягає в тому, що юридично не обов’язковий акт від 

початку був наділений відповідною юридичною природою, що все ж не 

скасовує необхідності його врахування в цілому. 

Крім того вимога, що тлумачення має застосовуватися до конкретної 

справи, не завжди слугує інтересам європейської спільноти. Це особливо 

властиве випадкам, коли право ЄС застосовується для того, щоб вирішити 

національну проблему (наприклад, юрисдикції національних судів) або його 
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застосування перенесено в часі (наприклад, у випадку зворотного 

застосування в часі на користь обвинуваченого). Навіть більше: рішення 

завжди залишається обов’язковим для майбутніх ситуацій, що входять у 

відповідну сферу законодавства ЄС. Нарешті, звернення національного судді, 

як правило, означає, що право ЄС, так само як і рішення, мають 

застосовуватись у ході основного розгляду справи. Серед останніх прикладів 

справ, в яких Суд надав тлумачення права ЄС для національних судів, варто 

навести справу P v. Q, яка виникла в сфері судового співробітництва з 

цивільних справ і стосується тлумачення Постанови (ЄК) №2201/2003.  

Як було зазначено, Суд ЄС не має юрисдикції тлумачити національне 

законодавство. Усе ж у деяких випадках до Суду зверталися, щоб 

розтлумачити значення права Союзу, коли спір виникав в контексті 

національного права (при цьому положення права Союзу «переносяться» в 

національне право або ж положення останнього містять посилання на право 

ЄС). З метою визначити ті випадки, в яких він має юрисдикцію ухвалювати 

преюдиціальні рішення щодо положень законодавства ЄС, Суд визначав, 

коли «факти в розглянутих національними судами справ виходять за межі 

законодавства Співтовариства [зараз – права ЄС], але коли такі положення 

визнавалися дійсними відповідно до національного законодавства або в силу 

умов у контракті» [118; 119]. 

Слід виділити випадки, коли Суд ЄС визнав наявність юрисдикції 

розглядати певні справи попри незгоду кількох його генеральних адвокатів. 

Ідеться про справу Dzodzi, ім’ям якої й називають ситуацію тлумачення 

Судом права ЄС, яке використовується в сфері національної компетенції 

(англ. – the Dzodzi line of cases) [120]. У справі Dzodzi до Суду ЄС звернувся 

національний суд з проханням розтлумачити право ЄС, на яке містилось 

посилання в праві Бельгії. При цьому Суд прийняв наступне рішення: «Ані з 

положень ст. 177, ані з самої мети процедури, закладеній у статті, не 

випливає, що розробники Договору мали намір виключити з юрисдикції 

Суду запити про преюдиціальні рішення щодо положень права 
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Співтовариств [зараз – право ЄС] у відповідній справі, де національне право 

держави-учасниці містить посилання на таке положення з метою визначити 

норми, що застосовуються в певній суто внутрішньодержавній ситуації» 

[121]. 

У процесі розгляду цих справ Суд посилався на дух співробітництва 

між судами та розподіл судових обов’язків і керувався корисністю для 

єдиного тлумачення права. Відповідно ці принципи були переглянуті після 

низки справ, в яких Суд юрисдикції для їхнього розгляду не знайшов, що, 

звичайно, критикувалося правниками [92]. При цьому генеральні адвокати 

висловили численні аргументи проти визнання юрисдикції Суду в цих 

справах, оскільки таким чином Суд виходив за рамки законодавства ЄС. 

Зокрема, цей крок Суду було розцінено як несумісний із системою 

преюдиціального провадження, тим самим поставивши під сумнів 

обов’язковість преюдиціальних рішень, запобігши оцінці дійсності актів ЄС 

та породивши сумніви щодо зобов’язання звертатися до Суду з 

преюдиціальними запитами у випадках, коли рішення судів не підлягають 

оскарженню. Так, постає питання щодо підходу, який Суд застосовує до 

визначення, які преюдиціальні запити взяти до роботи, а які відхилити, 

ураховуючи, що в справах типу Dzodzi наявність юрисдикції Суду була надто 

суперечливою, оскільки суть справи виходила за межі права ЄС.  

Крім того, навряд чи розгляд цих справ у преюдиціальному порядку 

можна частково пояснити більш толерантним ставленням Суду до таких 

звернень, оскільки надалі ця гнучкість ним більше не демонструвалася. Ба 

більше, аргументація щодо прийняття на розгляд справи Dzodzi, виходячи з 

потреби «попередити майбутні розбіжності в тлумаченні», «підривається» 

останніми тенденціями в преюдиціальному процесі, адже можна говорити 

про більшу користь від надсилання до суду запитів з проханням 

розтлумачити «гіпотетичні ситуації замість розгляду справ, подібних Dzodzi» 

[91, с. 58.]. Визнання юрисдикції в певній справі має диктуватися 

необхідністю забезпечити одностайне тлумачення й застосування положень 
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угоди в цілому. По-перше, попри те, що деякі положення у сфері компетенції 

держав-членів можуть не входити до сфери дії права ЄС, його тлумачення 

може вплинути на застосування інших положень. По-друге, положення може 

бути застосоване як до ситуацій, що виникають у відповідності з 

національним законодавством, так і до ситуацій у межах законодавства ЄС 

[122]. 

Бувають випадки, коли Суд пояснює свій цільовий підхід наголосом 

на неоднозначності положення через мовні особливості [123]. Так, в одній зі 

справ англомовна версія тексту була настільки однозначна, що не викликала 

жодних сумнівів щодо правильності її тлумачення, однак суд вирішив 

звернутися з преюдиціальним зверненням лише тому, що: «... 

зіштовхнувшись із новим питанням, Суд може вдатися до чогось 

неочікуваного» [124]. Суд, своєї черги, зауважив про різницю між 

одинадцятьма мовними версіями тексту, зазначивши, що питання не може 

вирішуватися «... з урахуванням лише формулювань». Тим не менш, 

застосувавши свій підхід та методи тлумачення (з вказуванням на 

особливості системи правового регулювання, частиною якої є відповідне 

положення під питанням), Суд дійшов такого самого висновку, що й 

національний суд. 

Для винесення рішення в основному провадженні національні суди 

часто потребують відповіді Суду ЄС для вирішення питань відповідності 

норм внутрішнього законодавства положенням права ЄС. Таким чином, вони 

часто формулюють питання до Суду ЄС у такий спосіб: «Чи суперечить 

положення італійського закону X статті З Директиви Y?». Суд ЄС не 

обов’язково відмовить у розгляді сформульованого таким чином питання. 

Навпаки, він може його переформулювати так, щоб винести на поверхню ті 

моменти, які необхідно розтлумачити. Звідси, переформульоване питання 

має виглядати так: «Яке правильне значення статті З Директиви Y в світлі 

застосування до ситуації, що перебуває на розгляді національного суду?» 
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Крім того, Суд ЄС може розширити поставлене національним судом питання, 

включивши положення, які він згадує.  

В особливих випадках, коли Суд ЄС поводить себе занадто «творчо» в 

підходах до переформулювання або тлумачення положень актів ЄС, може 

йтися про його так званий активізм, який спричиняється певними 

обставинами. Формулювання багатьох положень є справді коротким і 

лаконічним, і це природно стимулює бажання судді надати їх тлумачення 

шляхом пошуку найкращого серед чинних норм і правової системи загалом 

[125, с. 8]. Але є кілька справ, в яких положення, що аналізуються, є чіткими 

й однозначними, чим не підтримується позиція тлумачення, обрана Судом. 

Звичайно, багато було написано з мистецтва тлумачення, і немає єдиної 

універсальної теорії, яка б ідеально підійшла для Суду ЄС та європейського 

правопорядку [125, с. 8]. Однак це не означає, що Суд може змінювати чи 

перекручувати звичайне значення слів або фраз [125, с. 8]. Чим частіше судді 

ухвалюють рішення, що містять далекоглядні та неочікувані тлумачення 

положень права, тим більшою є потреба в тому, щоб такі рішення були 

чіткими та однозначними. Крім того, чіткість та однозначність 

представленого тлумачення дозволяє суддям обережно та вдумливо оцінити 

можливі наслідки його застосування [125, с. 18]. Але найімовірніше, такі 

рішення матимуть певні недоліки щодо чіткості й послідовності.  

Через зазначену позицію Суду ЄС піддається сумніву компетенція 

національного суду щодо вирішення, які питання потребують розгляду, а які 

– ні [40, с. 410]. Слід проаналізувати кілька випадків, коли переформульоване 

Судом ЄС питання запиту, національним судом вважалося «менш вигідним 

для вирішення проблеми» та Суду ЄС не вдалося надати найвлучніше 

керівництво до дії національному суду [126]. Однак слід дотримуватися 

позиції, що при направленні питання й викладенні фактичних обставин 

справи, Суд ЄС є більш кваліфікованим вирішити питання по суті, 

застосовуючи положення права ЄС, а тому він здатен проаналізувати, яке з 

таких положень буде найбільш влучним для вирішення справи в основному 
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провадженні. Адже саме завдяки такому підходу реалізується основне 

завдання преюдиціальної процедури. Дотримуючись передбаченого ст. 267 

принципу співробітництва з національними судами шляхом надання їм 

найбільш влучного тлумачення положень права ЄС та найкращу 

консультацію щодо застосування права ЄС, Суд ЄС прагне всіляко 

допомогти їм при вирішенні справ, тому можна стверджувати, що Суд ЄС 

дотримується принципу bona fidae [127].  

Інший важливий недолік судового активізму полягає в тому, що він 

деякою мірою підриває авторитет Суду ЄС. Справді, судді покликані 

розробляти певні норми й правила, але це не означає, що вони не зв’язані 

відповідними нормами й правилами також. Тому чим більше судді 

віддаляються від закладеного розробником у певний акт значення й 

пропонують власні підходи й пропозиції, тим менш переконливими й 

авторитетними будуть відповідні рішення Суду [125, с. 18]. 

Водночас перш ніж сформулювати саме запитання, можна з 

упевненістю стверджувати, що національний суд повинен відповісти на 

цілий комплекс питань перед направленням преюдиціального запиту до Суду 

ЄС. Приміром, він має дослідити, чи має стосунок питання тлумачення права 

ЄС до вирішення конкретної справи [16, с. 170]. Якщо відповідь позитивна, 

то суд перевіряє, чи не є вирішення поставленого питання рівно очевидним. 

Для цього Суд ЄС використовує такі методи, як порівняння текстів актів на 

різних аутентичних мовах, тлумачення характерної термінології права ЄС у 

світлі всього масиву інтеграційного права з урахуванням його цілей та стадій 

розвитку на день його застосування [16, с. 170]. Цією логікою можуть 

користуватися й національні суди (на які не покладено обов’язку звернення 

до Суду ЄС), при вирішенні того, чи звертатися до Суду ЄС щодо 

тлумачення актів Союзу. Якби ці суди використовували такі критерії, то не 

було б жодної загрози єдиному застосуванню права ЄС. Якщо відповідь не є 

очевидною, то національний суд перевіряє існування в практиці Суду ЄС 

рішення з ідентичного питання [16, с. 170]. 
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Чим більше національні суди звикають до ролі судів, так би мовити, 

спільного правового простору (до Лісабонського договору можна було 

говорити про те, що національні суди – це суди співтовариства) й чим більше 

вони в своїх рішеннях застосовують надані Судом ЄС тлумачення 

відповідних положень законодавства ЄС, тим легше довести, що певні 

юридичні питання не потребують додаткової відповіді Суду у вигляді 

преюдиціального рішення. Крім того, потрібно розуміти, що своєю позицією 

Суд не скасовує чинних положень національного права держави. Він 

формулює позицію з приводу сумісності певних законодавчих актів із правом 

ЄС, залишаючи право на певні дії з урахуванням думки Суду або без такого 

врахування [128, с. 606].  

Будь-який суд може передати питання про тлумачення норми права 

ЄС на розгляд Суду, якщо він вважає це необхідним для вирішення спору 

[129]. Але суди, проти рішень яких не існує засобів правового захисту 

відповідно до національного законодавства, зазвичай передають такі питання 

на розгляд Суду за умови, що він іще не виносив рішення з такого питання, а 

правильне тлумачення положення, сформульоване в запитанні, не лежить на 

поверхні (адже в такому випадку національний суд може й самостійно 

виробити правильне тлумачення права ЄС, а також застосовувати його до 

відповідних обставин справи, ґрунтуючись на практиці Суду ЄС).  

Однак слід урахувати, що звернення за преюдиціальним рішенням 

може бути й особливо корисним на певній стадії слухань у національному 

суді: це коли виникає нове питання щодо тлумачення й застосування норми в 

інтересах єдиного тлумачення права ЄС в усіх державах-членах, або коли 

попередні рішення Суду не можуть бути застосовані за аналогією до 

відповідної справи. На національний суд покладається обов’язок пояснити, 

чому тлумачення є необхідним для винесення рішення в справі.  

У частині 2 ст. 267 Договору про функціонування ЄС повідомляється, 

що коли питання тлумачення установчих договорів, дійсності та тлумачення 

актів інститутів, органів або установ ЄС порушено перед судом держави-
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члена, то такий суд може (якщо вважає, що рішення з цього питання є 

необхідним для винесення ним рішення) вимагати від Суду ЄС винести 

рішення з цього питання. У частині 3 ст. 267 зазначено, що коли будь-яке 

таке питання порушено в справі, що розглядається судом держави-члена, 

проти рішень якого не існує судового засобу захисту згідно з національним 

правом, такий суд повинен передати справу до Суду ЄС [16, с. 164]. 

Актуальним прикладом такої ситуації є тлумачення значення «передачі 

бізнесу» Судом у справі Silva e Brito and Others v Estado portugues 2015 р., в 

якій Суд аналізував питання довкола охорони прав працівників у разі 

передачі зобов’язань щодо підприємств, частин підприємств або бізнесу. 

Зобов’язання зробити запит у цій справі саме й випливало з ч. 3 ст. 267 – 

передбачуване порушення права ЄС, що порушено в суді держави-члена, 

рішення якого не підлягають оскарженню відповідно до національного 

законодавства [27].  

Таким чином, розмежовуються ситуації, коли суд держави-члена ЄС 

може, а коли повинен звертатися до Суду ЄС із запитом щодо винесення 

преюдиціального рішення. Отже, національні суди, які не є останньою 

інстанцією по цьому виду справ у своїй державі, не зобов’язані звертатися до 

Суду ЄС, а на свій розсуд вирішувати, чи це необхідно. Колишній суддя 

Суду ЄС П. Пескаторе виділяє серед проблем, які впливають на рішення 

національного суду щодо необхідності подання преюдиціального запиту до 

Суду, такі як «доречність» або «релевантність» предмета справи та її сутності 

[16, с. 164]. Тобто національні суди мають виходити з неможливості 

вирішити спір без тлумачення права ЄС, і тут вони мають певну автономію у 

вирішенні цієї необхідності, тому що перебувають у становищі, яке дозволяє 

найкраще бачити всі тонкощі справи, її зв’язок з правом ЄС та зрозуміти 

потребу у зверненні до Суду. Прикладом може бути справа Micheletti [130], в 

якій іспанський суд зіткнувся з проблемою, коли Цивільний кодекс країни 

визначав, що у випадку подвійного громадянства, жодне з яких не є 

іспанським, привілейованим є громадянство постійного проживання особи, і 
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саме це громадянство слід ураховувати при в’їзді в країну [16, с. 164]. У пана 

Міхалетті було подвійне громадянство — аргентинське та італійське, – а за 

іспанським законодавством пріоритетним було перше. Тому влада Іспанії 

відмовила йому у видачі документів, які підтверджували б його громадянство 

ЄС, для роботи в Іспанії. Ця справа не могла бути вирішена без ухвалення 

Судом ЄС преюдиціального рішення, оскільки питання про громадянство 

було тут визначальним [16, с. 164]. 

Отже, ДФЄС наділяє Суд ЄС виключною компетенцію тлумачити 

право ЄС: Договір про ЄС та Договір про функціонування ЄС, договори, які 

доповнюють його, та Договори про приєднання; акти (регламенти, 

директиви, рішення, міжнародні угоди, укладені ЄС або ЄС спільно з 

державами-членами (так звані змішані угоди); міжнародні угоди, укладені, з 

одного боку, державами-членами ЄС без Євросоюзу та не членами ЄС – з 

другого боку; «неофіційні» акти (т.зв. акти sui generis) незалежно від того, чи 

мають вони пряму дію; рекомендації Комісії ЄС; резолюції Ради ЄС, які 

вважаються вираженням суто її політичної волі. Суд також може тлумачити 

нормативні акти, які не створюють юридичних наслідків, наприклад, 

рекомендації та висновки. 

Судова практика також прояснила, що акти інституцій не обов’язково 

повинні мати пряму дію або бути юридично обов’язковими для того, щоб 

«запустити» процедуру тлумачення. Не обов’язковий характер певного акта 

не свідчить про необов’язковість відповідного преюдиціального рішення, 

яким надається його тлумачення. 

Як основний метод тлумачення Суд використовує розширювальне 

тлумачення, завдяки якому він не просто роз’яснює особливості певного 

положення, а й розвиває систему права ЄС, заповнює прогалини в ньому, 

відіграючи при цьому роль правотворчого органу. А це свідчить про його 

розширені повноваження.  

Суд ЄС не має юрисдикції тлумачити національне законодавство. 

Проте є яскравий приклад, коли він відійшов від цього постулату, – згадувана 
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справа Dzodzi. Під час розгляду цієї справи Суд посилався на дух 

співробітництва між судами та розподіл судових обов’язків і керувався 

корисністю для єдиного тлумачення права. 

У процесі тлумачення Суд може бути достатньо гнучким, 

переформульовуючи некоректно сформульоване перед ним національним 

судом питання (замість того щоб залишити його без відповіді), а інколи 

навіть і розширюючи поставлене національним судом питання, включивши 

положення, які він згадує. При цьому перш ніж сформулювати саме питання, 

можна з упевненістю стверджувати, що національний суд повинен відповісти 

на цілий комплекс питань, перед направленням преюдиціального запиту до 

Суду ЄС. 

Слід також виділяти ситуації, коли суд держави-члена ЄС може, а 

коли повинен звертатися до Суду ЄС із запитом щодо винесення 

преюдиціального рішення. Національні суди, які не є останньою інстанцією з 

певного виду справ у своїй державі, не зобов’язані звертатися до Суду ЄС, а 

на свій розсуд вирішують, чи це необхідно. Тобто національні суди мають 

виходити з неможливості вирішити спір без тлумачення права ЄС, і тут вони 

мають певну автономію у вирішенні цієї необхідності, тому що перебувають 

у становищі, яке дозволяє найкраще бачити всі тонкощі справи, її зв’язок з 

правом ЄС та зрозуміти потребу у зверненні до Суду.  

Формулювання багатьох положень актів ЄС є справді коротким і лаконічним, 

а це природно стимулює бажання судді надати їх тлумачення шляхом 

пошуку найкращого серед чинних норм і правової системи загалом, що 

породжує активізм Суду ЄС. При цьому Суду потрібно бути досить 

стриманим, бо хоч судді й покликані розробляти певні норми та правила, 

однак це не означає, що вони не зв’язані відповідними нормами й правилами 

також. Тому чим більше судді віддаляються від закладеного розробником в 

певний акт значення й представляють власні підходи та пропозиції, тим 

меншою переконливістю й авторитетністю будуть наділені відповідні 

рішення Суду.
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2.2. Особливості преюдиціальних рішень Суду ЄС стосовно дійсності 

актів 

 

Суд ЄС має юрисдикцію переглядати акти ЄС на предмет дійсності 

(англ. – validity) щодо відповідності загальним принципам права ЄС, які 

мають пряму дію й є обов’язковими для всіх держав-членів [102; 114].  

Відповідно до ст. 263 ДФЄС, яка передбачає провадження по справах 

про скасування нелегітимних нормативних актів ЄС, лише Суду ЄС надано 

право розглядати легітимність актів інститутів, органів та установ ЄС. Таким 

чином, недійсність актів має визнаватися одним органом — Судом ЄС, адже 

при цьому зберігається взаємопов’язаність та єдність правової системи ЄС 

[131]. Законність актів ЄС повинна презюмуватися до визнання 

протилежного Судом ЄС, а держави-члени мають виконувати свій обов’язок 

застосовувати та втілювати їх належним чином [132]. Коли Суд ЄС за 

преюдиціальною процедурою виносить рішення щодо недійсності акта ЄС, 

то воно матиме юридичну силу тільки для суду, який звернувся із запитом. 

Формально для всіх інших він залишається дійсним. Так, К. Хардінг 

приходить до висновку, що «недійсність» у розумінні ст. 267 означає 

«незастосування в конкретній справі через нелегітимність», а не «недійсність 

і відсутність юридичної сили в будь-якому випадку через нелегітимність» 

[133; 16, с. 175].  

Преюдиціальні рішення, згідно з якими нормативний акт інституції 

визнається недійсним, також будуть зобов’язуючими й при розгляді інших 

справ, оскільки одночасне застосування даного положення при винесенні 

рішення в одній справі та його незастосування як визнаного незаконним в 

іншій справі буде неприйнятним. Така позиція Суду є абсолютно необхідною 

з позиції правової визначеності, а також уніфікованого застосування права 

ЄС [131]. Крім того найчастіше інститут, акт якого визнаний недійсним у 

преюдиціальній процедурі, скасовує його або змінює його положення на 

правомірні. Тим паче, що такі інститути запрошуються до участі в 
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преюдиціальній процедурі відповідно до ст. 20 Статуту Суду ЄС і зобов’язані 

вжити необхідні заходи для виконання рішення Суду відповідно до ст. 266 

Договору про функціонування ЄС (яка діє не тільки щодо рішення Суду за 

статтями 263 та 265, але й щодо преюдиціальних рішень) [16, с. 175]. 

Суд ЄС уповноважений розглядати питання дійсності актів усіх 

інститутів, органів, агенцій та служб на виконання ст. 267, навіть якщо вони 

не є актами прямої дії. При цьому інститути – це основні органи, наділені 

владними повноваженнями, на які покладено виконання основних завдань 

організації та які виявляють найхарактерніші зв’язки всередині організації. 

Згідно з установчими договорами, відповідно до їх редакції за Лісабонським 

договором, на даний час інституційна система Союзу складається з таких 

інститутів: Європейського Парламенту (далі – ЄП), Європейської Ради, 

Європейської Комісії, Суду ЄС, Ради ЄС, Європейського центрального банку 

та Рахункової палати. Однак Суд ЄС не може визнавати недійсними 

положення установчих договорів, від яких він сам отримав юрисдикцію. 

Відповідно Суд ЄС приймає рішення щодо законності актів, 

прийнятих згаданими інститутами (зокрема акти, що створюють правові 

наслідки для третіх осіб, крім рекомендацій та думок, що не мають 

обов’язкової юридичної сили); актів щодо бездіяльності ЄП, ЄК чи Ради ЄС, 

що суперечить праву ЄС; актів щодо компенсації шкоди, що виникає з 

позадоговірних зобов’язань внаслідок заподіяння шкоди громадянам 

органами чи посадовими особами ЄС, а також актів щодо невиконання 

державами-членами ЄС своїх зобов’язань. Крім того Суд ЄС є арбітром при 

вирішенні компетенційних та інших спорів між органами Євросоюзу. 

У справі Foto-Frost Суд роз’яснив ще один важливий аспект: суд 

першої інстанції, який не зобов’язаний звертатися до Суду ЄС, також може 

опинитися в ситуації, коли необхідно прояснити законність акта ЄС, хоча і з 

певними обмеженнями [134]. «Національні суди, щодо рішення яких існують 

засоби правового захисту в межах національного права, можуть розглядати 

законність нормативного акта Співтовариства [зараз – Союзу] і, якщо вони 
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визнають наведені сторонами підстави оскарження законності 

необґрунтованими, вони можуть відхилити їх і винести остаточне рішення 

про цілковиту законність акта». Далі Суд пояснює: «Однак національні суди 

незалежно від існування засобів правового захисту щодо їхніх рішень не 

уповноважені самостійно визнавати нормативні акти Співтовариства [тепер – 

акти ЄС] незаконними. Це обумовлено насамперед вимогою уніфікованого 

застосування права ЄС. Розбіжності між нормами національного права 

держав-членів стосовно законності нормативних актів Співтовариства 

загрожують єдності права ЄС як такого й знижують значення 

фундаментальної вимоги правової визначеності. Це мотивується 

необхідністю єдності системи правового захисту, встановленої Договором. За 

ст. 173 [тепер ст. 263] і 184 [тепер ст. 277] з одного боку й на підставі ст. 177 

[тепер ст. 267] – з іншого Договір встановив завершену систему засобів 

захисту й процедур, розроблених для того, щоб дозволити Суду ЄС 

переглядати законність нормативних актів, які приймаються інституціями. 

Оскільки ст. 173 [тепер ст. 263] надає Суду виключні повноваження 

проголошувати нормативний акт інституції Співтовариства [тепер – акт ЄС] 

незаконними, закладена в правовій системі єдність вимагає, щоб саме Суд ЄС 

виносив рішення про недійсність нормативного акта, якщо його законність 

оскаржується в національному суді» [64]. 

Отже, національний суд будь-якої інстанції має в обов’язковому 

порядку передавати на розгляд преюдиціальні питання щодо дійсності актів. 

Про це прямо не говориться в ДФЄС, однак цей обов’язок випливає з 

практики Суду ЄС (як видно з вищенаведеної справи). У протилежному 

випадку якщо б національний суд (будь-який) у кожному окремому випадку 

міг розглядати питання законності акта, були б порушені гарантії правової 

визначеності ЄС. Так, при наявності серйозних підстав піддати законність 

певного акта сумнівам, національний суд може відкласти застосування цього 

документа або постановити про застосування тимчасових заходів стосовно 

нього. У цьому зв’язку національний суд має передати питання про дійсність 
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акта до Суду ЄС із власною позицією щодо того, чому певний акт права ЄС 

має бути визнаний недійсним [134]. Водночас національний суд має 

перевірити не тільки наявність підстави для розгляду справи в максимально 

короткий термін та можливість настання непоправної шкоди в разі 

продовження дії акта права ЄС, а також і наявність можливого інтересу для 

європейської спільноти. Фактично мають бути оцінені фінансові ризики від 

відміни такого акта для спільноти. 

Такий розподіл юрисдикції може застосуватись у випадку, коли 

законність нормативного акта ЄС оскаржується в національному суді в 

зв’язку з застосуванням запобіжних заходів. Трапляється, що адміністративні 

рішення національних органів ґрунтуються на нормативних актах ЄС, 

наприклад, регламентах, і лише ці рішення є безпосередньою підставою прав 

чи обов’язків осіб. Тому на практиці постало питання наступного характеру: 

чи при виникненні сумнівів стосовно відповідності нормативних актів 

інституцій Договору національний суд, який подає запит про винесення 

преюдиціального рішення, може призупинити виконання рішення 

національного органу до отримання відповіді Суду ЄС? Останній дозволив 

приймати тимчасові заходи, якщо сумніви стосовно законності такого 

нормативного акта є серйозними та застосування такого заходу є необхідним 

для того, щоб уникнути завдання серйозної та непоправної шкоди стороні, 

яка потребує цих заходів, та якщо національний суд урахував інтереси 

Союзу. 

При цьому національні суди можуть підтвердити дійсність акта, якщо 

вони вважають представлені сторонами аргументи щодо його недійсності 

недостатньо обґрунтованими, тобто можуть відкинути ці аргументи, винісши 

рішення про дійсність такого акта. Таке рішення не піддає сумніву дійсність 

відповідного акта ЄС, а навпаки, не маючи повноважень в межах ст. 267 

приймати рішення про недійсність, суди держав-членів забезпечують 

дотримання принципу єдиного застосування законодавства ЄС. Це набуває 

особливо важливого значення саме в контексті розгляду питань щодо 
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дійсності актів права ЄС [43, с. 14–15]. Тому не можна допускати 

різноманітні підходи національних судів до дійсності актів, адже ставилось 

би під сумнів існування єдиного правопорядку ЄС та, знову ж таки, правової 

визначеності [134]. 

Якщо національним судом порушується питання щодо дійсності 

необов’язкових актів, то Суд усе ж його розглядає (попри те, що на перший 

погляд питання щодо дійсності таких актів не має поставати), 

переформулювавши запитання таким чином, що Суд розглядає питання: чи 

відповідає такий акт юридично обов’язковим актам відповідної сфери 

регулювання? [135]. 

Крім того, по мірі обов’язковості для ЄС певних міжнародно-

правових положень, у контексті преюдиціального запиту Суд може 

розглянути питання відповідності певного положення права ЄС відповідному 

положенню міжнародного права [102]. Особливу увагу привертає також 

можливість Суду ЄС переглядати законність двосторонніх договорів на 

предмет відповідності суворим стандартам ЄС, наприклад, у сфері політики 

із захисту інформації (англ. – data protection policy). Хартією основних прав 

Європейського Союзу (ст. 8) передбачено право на захист персональних 

даних, яке не було обмежене навіть у спробі ефективно співпрацювати в 

цьому напрямку зі США, які відомі своєю політикою обмеження цього права. 

Відповідно, зіштовхнувшись із цим питанням на практиці, Суд ЄС спочатку 

анулював положення вторинного права через невідповідність згаданим 

положенням Хартії (у справі Schecke and Eifert), а потім і взагалі вчинив 

безпрецедентний для цієї сфери акт – скасував Директиву на тій самій 

підставі (справа Digital Rights Ireland). Цим Суд ЄС віддав перевагу праву на 

свободу слова за певних обставин. Він слідував узятому курсу на захист цієї 

свободи й 2015 р , коли в справі Schrems визнав недійсність угоди про обмін 

даними між США та ЄС, яка діяла 15 (!) років [107]. 

Основна причина, чому національні суди вповноважені звертатися до 

Суду ЄС з преюдиціальним запитом стосовно дійсності актів, полягає в тому, 
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що вторинне право ЄС застосовується не лише інститутами ЄС, а 

призначається насамперед для держав-членів. У літературі висловлена думка, 

що ст. 267 ДФЄС може використовуватися в національних судах як досить 

дієва альтернатива ст. 263 для анулювання актів Євросоюзу приватними 

особами. А саме: завдяки ст. 267, 263 та 277 створюється ефективна та 

всеосяжна система судового захисту, яка по суті дозволяє Суду ЄС 

контролювати дійсність актів інститутів незалежно від того, який орган має 

ці акти застосовувати [40, с. 138; 16, с. 177]. З цього приводу слід зауважити, 

що, попри доволі суворі обмеження кола суб’єктів, які можуть скористатися 

ст. 263 ДФЄС, у багатьох випадках справді виникає бажання скористатися 

можливістю стати позивачем у національному суді, який потім може 

самостійно від свого імені звернутися до Суду ЄС із преюдиціальним 

запитом [16, с. 177]. 

У випадках, коли рішення застосовується до юридичної або фізичної 

особи (таке рішення стосується їх безпосередньо), воно може бути 

безпосередньо оскаржене в Суді ЄС. Навіть у випадках, коли такі особи не 

можуть вдатися до застосування ст. 263 через те, що він є актом загального 

застосування, вони можуть скористуватися положеннями ст. 267 і звернутись 

до Суду із вимогою незастосування нелегітимного акта. Таким чином, Суд 

ЄС покладає основну частину обов’язку захисту прав індивіда на держави-

члени та їхні національні суди відповідно до принципу співробітництва 

(детально проаналізований у першому розділі дисертаційного дослідження). 

Однак, слід пам’ятати, що все ж ст. 267 передбачає можливість 

оскаржувати акти загального застосування не приватними позивачами. 

Найактивнішим критиком непрямого засобу оскарження актів приватними 

особами виступає генеральний адвокат Ф. Джейкобс, який у своєму висновку 

по справі Unión de Pequeños Agricultores v Council of the European Union 

зазначив: якщо актом, який особа намагається оскаржити, не передбачено 

існування національних актів імплементації (наприклад, регламенти, які 

підлягають прямому застосуванню), то не буде жодних підстав оскарження 
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цього акта особою на національному рівні, крім факту порушення особою 

його норм, що саме по собі є незаконним [48; 16, с. 177]. 

Серед інших аргументів, наведених генеральним адвокатом проти 

застосування саме преюдиціального запиту в цілях оскарження дійсності 

певних законодавчих актів, можна виокремити наступні: по-перше, право 

осіб вдаватися саме до цієї процедури обмежується волею суду, який може 

або відмовитися звертатися до Суду ЄС з преюдиціальним запитом, або 

прийняти помилкове рішення щодо дійсності певного акта й також 

відмовитися звертатися на цій підставі. Виключення становлять лише суди 

вищої інстанції. Проте якщо процедура розпочата на основі ст. 263, особа 

може обрати, який саме акт у цілому або його окреме положення вона хотіла 

б оскаржити. По-друге, преюдиціальне провадження є досить тривалим у часі 

й тому дорожчим у порівнянні з процедурою прямого позову. По-третє, у 

позові про анулювання акта тимчасові заходи діють у всіх державах-членах, 

на відміну від преюдиціального провадження, де рішення про такі заходи 

приймаються національними судами й тому поширюються лише на 

відповідну правову систему [136, с. 239]. 

Окрім того, що попри бажання позивача, національний суд може не 

звернутися до Суду ЄС із преюдиціальним запитом, якщо на нього не 

покладений такий обов’язок, він може також подати позов із 

переформульованим питанням. Наприклад, якщо національний суд направив 

преюдиціальний запит щодо тлумачення акта, то сторона по справі не може 

вимагати розгляду його дійсності, оскільки в рамках цієї процедури 

виключається ініціатива приватних сторін, а існує лише право бути 

заслуханим [16, с. 178–179; 137]. 

У ході преюдиціальної процедури зі встановлення законності Суд ЄС 

вивчає не лише формальну, а й дійсну законність: він враховує, чи заявник 

під час розгляду справи в національному суді мав реальні підстави подати 

позов до Суду. Якщо цілком очевидно, що сторона могла оскаржити 

законність нормативного акта на підставі згаданої ст. 263, але не зробила 
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цього протягом встановленого терміну, Суд не розглядатиме запит про 

встановлення законності згідно зі ст. 267 [138].  

Суд також ухвалив, що його повноваження не можуть бути обмежені 

на тих підставах, що законність акта неможливо оскаржити. Його юрисдикція 

передбачає вивчення всіх підстав, здатних позбавити відповідні акти 

законної сили, включно з вивченням їхньої відповідності нормам 

міжнародного права [102]. Адже при оцінці дійсності актів інститутів ЄС Суд 

ЄС зауважив, що акт має також перевірятися на відповідність умовам 

законності (англ. – lawfulness) як з формальної, так і з матеріальної позицій, 

поєднуючи дійсність та законність разом. Таким чином, рішенням про 

дійсність певного акта Суд ЄС зобов’язує суд держави-члена застосовувати 

його. Визнання ж недійсності акта означатиме, що відповідний національний 

акт або інші національні акти, прийняті на підставі недійсного акта, не мають 

виконуватись і будь-який національний суддя виносить рішення щодо 

недійсності такого акта на підставі рішення про недійсність акта ЄС [139, 

c. 8]. Такий акт вилучається з юридичного обігу.  

Якщо Суд визначає певний акт права ЄС недійсним, постає питання: з 

якого часу вважати такий акт недійсним – з моменту винесення рішення чи з 

моменту набуття актом сили? У такому випадку Суд ЄС має додатково 

визначити, які з наслідків цього акта залишаються в силі. Відповідно, в 

контексті темпоральної дії преюдиціального рішення зазначимо, що, як 

правило, його положення мають застосовуватися з моменту набрання ним 

чинності (фактично йдеться про дію принципу ex tunc – з моменту винесення 

рішення) [40, c. 446]. Так, преюдиціальне рішення, в яких міститься 

положення про недійсність певного акта права ЄС або про анулювання 

певного судового рішення, матиме зворотну дію в часі. Попри те, що 

преюдиціальні рішення містять правильне тлумачення ex tunc, усе ж 

національні суди не позбавлені права застосовувати національні правила 

стосовно юридичної сили раніше винесених судом рішень.  
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Якщо акт інституту Союзу рішенням Суду визнається недійсним, то 

це є достатньою підставою для національного суду, який звернувся з 

відповідним рішенням до Суду ЄС, а також підставою й для інших судів 

держав-членів визнати цей акт недійсним. Однак якщо національний суд усе 

ж має сумніви стосовно підстав та можливих наслідків відміни певного акта, 

то він може порушити питання щодо дійсності цього акта перед Судом ЄС 

ще раз [131]. Суд ЄС обмежується тлумаченням положень права ЄС і не має 

юрисдикції тлумачити національне законодавство держав-членів, але все ж 

може надати тлумачення положенням національного законодавства 

опосередковано (не прямо) для визначення його змісту з метою уникнення 

повторення змісту у випадках, коли таке національне положення містить 

посилання на положення права ЄС [43]. 

Цікаво зазначити: не дивлячись на те, що Суд може виносити 

преюдиціальні рішення щодо тлумачення певного акта, він так само при 

цьому може розглянути питання про його дійсність. Загалом, видається 

вмотивованим покладатися на те, що Суд ЄС проаналізує дійсність певного 

акта з власної ініціативи, перш ніж розглядати питання тлумачення його 

положень [40, c. 138]. Однак на практиці Суд не може повністю 

проаналізувати певний акт при ухваленні преюдиціального рішення. 

Фактично якщо Суд не залишив за собою права визнати певний акт 

недійсним, навіть якщо він попередньо тлумачив його положення, як 

наслідок він не зможе визнати його недійсним, навіть у випадках, коли в 

цьому існує очевидна необхідність. 

Преюдиціальне рішення, в якому відхиляються аргументи на 

підтримку недійсності певного акта права ЄС, не є res judicata щодо його 

дійсності. Насправді Суд не виносить однозначного рішення щодо дійсності 

акта права ЄС, а робить висновок, що в результаті аналізу його він не виявив 

нічого, що могло б уплинути на дійсність цього акта [40, c. 440]. Відтак Суд 

ЄС залишає певний простір «для маневру» національному суду для 

остаточного вирішення питання щодо дійсності такого акта в наступних 
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справах, а також у новому преюдиціальному провадженні, що може бути 

ініційоване тим самим національним судом на основі нових аргументів 

стосовно недійсності акта.  

Таким чином, 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 є обов’язковими для 

всіх держав-членів. Як видно, преюдиціальні рішення Суду ЄС мають 

принципове значення у механізмі реалізації права ЄС. Рішення Суду ЄС 

стали своєрідним «містком» між національними правовими системами 

держав-членів та правовою системою всього Союзу. Преюдиціальні рішення 

— ефективний засіб правового регулювання, який віддзеркалює інтегративні 

характеристики правової системи ЄС, її постійну фундаменталізацію, а також 

поглиблення співробітництва Суду ЄС з національними судовими 

установами. 

Лише Суд ЄС наділений правом розглядати питання легітимності 

актів інститутів, органів та установ ЄС. Відповідно недійсність цих 

документів визнається тільки Судом ЄС. Національні суди не уповноважені 

приймати рішення щодо недійсності актів ЄС. Так зберігається 

взаємопов’язаність та єдність правової системи ЄС і забезпечуються гарантії 

правової визначеності Союзу.  

Законність актів ЄС повинна презюмуватися до визнання 

протилежного Судом ЄС, а держави-члени мають виконувати свій обов’язок 

застосувати та втілювати їх належним чином. При цьому недійсність у 

розумінні ст. 267 означає незастосування в конкретній справі через 

нелегітимність, а не недійсність і відсутність юридичної сили в будь-якому 

випадку через не легітимність. Тому визнання певного акта недійсним не 

призводить до його автоматичної недійсності. Крім того, найчастіше 

інститут, акт якого визнаний недійсним у преюдиціальній процедурі, 

скасовує його або змінює його положення на правомірні. 
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Національний суд будь-якої інстанції має в обов’язковому порядку 

передавати на розгляд преюдиціальні питання щодо дійсності актів. Про це 

прямо не говориться в ДФЄС, однак така норма випливає з практики Суду 

ЄС (справа Foto-Frost).  

При цьому національні суди можуть підтвердити дійсність акта, якщо 

вони вважають представлені сторонами аргументи в підтримку недійсності 

певного акта недостатньо обґрунтованими. 

Серед приватних осіб існує практика користування положеннями ст. 

267 шляхом вимоги від Суду не застосовувати нелегітимний акт (непрямий 

засіб оскарження) у випадках, коли такі особи не можуть вдатися до 

застосування ст. 263 через те, що цей документ є актом загального 

застосування. Однак слід пам’ятати, що ст. 267 передбачає можливість 

оскаржувати акти загального застосування не приватними позивачами. Саме 

тому в процесі преюдиціальної процедури зі встановлення законності Суд 

вивчає не лише формальну, а й дійсну законність: він ураховує, чи заявник 

під час розгляду справи в національному суді мав реальні підстави подати 

позов до Суду. Якщо цілком очевидно, що сторона могла оскаржити 

законність нормативного акта на підставі згаданої ст. 263, але не зробила 

цього протягом встановленого терміну, Суд не розглядатиме запит про 

встановлення законності згідно зі ст. 267. Непрямий засіб оскарження 

заважає раціональному перерозподілу функцій між Судом ЄС та Загальним 

судом: якщо акт оскаржується приватною особою через ст. 263, то справу 

провадить Загальний суд, а преюдиціальний запит розглядає лише Суд ЄС. 

Тож зміна шляхів оскарження актів призводить до надлишкового 

завантаження справами Суду ЄС. 

Попри презюмовану можливість Суду проаналізувати певний акт на 

предмет дійсності при початковому запиті тлумачення певних положень 

цього документа, на практиці він не може цього зробити. Фактично, якщо 

Суд не залишив за собою право визнати певний акт недійсним (навіть якщо 

він попередньо тлумачив його положення), як наслідок він не зможе визнати 
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його недійсним, навіть у випадках, коли в цьому може існувати очевидна 

необхідність.  
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2.3. Особливості рішень Суду ЄС у сфері преюдиціального провадження 

по суті та особливості процедури їх винесення 

 

У результаті розгляду справи в межах преюдиціального провадження 

відповідно до ст. 267 ДФЄС Суд ЄС виносить судове рішення (англ. – 

judgement). Однак у випадках звернення до Суду ЄС з аналогічним питанням, 

по якому вже було винесено рішення, заслухавши генерального адвоката Суд 

може винести постанову (англ. – order), як це передбачено 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 явно очевидним [40, c. 400]. 

Нормативність практики Суду ЄС є вже незаперечним фактом, 

враховуючи, що загальновизнаними критеріями віднесення актів до 

нормативних є неконкретність адресата, можливість неодноразового 

застосування припису, його дія незалежно від виконання [16, c. 216]. 

Прикладом нормативних рішень є преюдиціальні рішення, які виносяться 

щодо загальних, неперсоніфікованих питань і є актами тлумачення та 

судового контролю. Вони вважаються такими, що мають ефект erga omnes та 

ex tunc [140; 16, c. 216]. Їх нормативний характер проявляється у тому, що 

преюдиціальні рішення щодо тлумачення актів права ЄС є поза зв’язком із 

конкретною справою, тобто такі рішення не містять індивідуальних норм, їх 

обов’язковість не обмежується обставинами конкретної справи, і такі 

рішення не можуть містити положень, що мають ненормативний характер.  

Судові установи держав-членів повинні слідувати положенням 

преюдиціальних рішень завжди, інакше це суперечило б сутності самої 

преюдиціальної процедури, яка призначена для забезпечення одноманітності 

в застосуванні права ЄС [16, c. 216]. Саме в рамках преюдиціальної 

юрисдикції Суд ЄС виконує функції, так би мовити, конституційного суду 
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Союзу, а жоден національний суд не має права розглядати подібні справи, 

тож рішення по них мають фактично прецедентний характер [16, c. 216]. 

Крім того, у деяких преюдиціальних рішеннях Суд ЄС підкреслив, що 

він надає таким своїм рішенням загальну обов’язковість (англ. – general 

validity). Отже, сам Суд визнавав прецедентний характер своїх рішень. Він 

також може посилатися на свої попередні рішення при розгляді інших справ з 

метою визнати певний акт права ЄС недійсним (національні ж суди такою 

компетенцією не наділені) [131]. 

У цьому контексті варто згадати, що навантаження Суду ЄС є 

достатньо значним і з роками лише збільшується. Тому природно, що в цілях 

економії часу на підставі ст. 104 (3) Регламенту Суду ЄС справу можна 

вирішити без надання генеральним адвокатом його позиції, на основі 

зауважень у письмовій формі. Відповідно у випадах, коли питання є явно 

очевидним, Суд може вдатися до спрощеної процедури (англ. – simplified 

procedure). Вона передбачає, що Суд ЄС інформує національний суд про 

намір винести рішення за спрощеною процедурою, відмітивши, що сторони 

справи та інші зацікавлені сторони можуть висловити свої позиції щодо 

цього.  

Так, якщо відповідь на адресоване йому питання є явно очевидним, 

над справою працює колегія з трьох суддів (тобто найменша). Але зазвичай 

справи розглядаються п’ятьма суддями. Бувають випадки, коли заслухавши 

генерального адвоката Суд може перейти до винесення рішення без 

оголошення своєї позиції. Фактично така процедура є швидшою за 

процедуру винесення судом резолютивної частини рішення в справах, коли 

не вимагається проведення слухань (відповідно до ст. 23 Регламенту Суду 

ЄС). Тим більше, що передбачена ст. 104 (3) Регламенту процедура має 

застосуватися тоді, коли дотримано всі зазначені цим положенням умови. 

Але при цьому слід пам’ятати, що за будь-яких обставин Суд може 

керуватися власною позицією й винести судове рішення по справі, коли він 

вважає це доцільним.  
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Усе ж Суд не так часто вдається до спрощеної процедури, 

обмежуючись лише винесенням рішень без отримання позиції генерального 

адвоката. Завдяки цьому Суду вдається економити більше часу. Ця позиція 

підтверджується його практикою: як свідчить «Щорічний звіт Суду ЄС» за 

2008 рік, 41 відсоток справ він вирішив без отримання позиції генерального 

адвоката. Для порівняння: відповідно до «Щорічного звіту» за 2007 рік 

близько 10 відсотків справ було вирішено за спрощеною процедурою [40].  

Практика Суду свідчить, що він не залишає звернення національних 

судів без уваги й відповідей: навіть якщо питання сформульовані 

недостатньо коректно, Суд ЄС інтерпретує їх таким чином, щоб дати 

відповідь. При цьому перед ним стоїть ключове завдання: змінити або 

сформулювати питання так, щоб витримати розподіл юрисдикції між ним та 

національним судом й урахувати всю специфіку та особливості справи в 

своєму рішенні для його застосування національним судом [40, c. 404].  

Найчастіше Суд переформульовує питання у випадках, коли вони 

виходять за межі його повноважень відповідно до ст. 267 ДФЄС. Як приклад 

питань, в яких Суд ЄС не може відповісти на запит, залишаючи без змін його 

первинне формулювання, наведемо: 

– щодо правильного тлумачення національного права; 

– щодо оцінки фактів та доказів; 

– щодо винесення Судом прямого рішення стосовно відповідності 

національного законодавства праву ЄС.  

Інколи преюдиціальне звернення стосується виключно положень 

національного законодавства без зазначення національним судом, яке 

положення, на його думку, є найактуальнішим. У таких випадках, якщо Суду 

ЄС вдається визначити найбільш відповідні положення національного 

законодавства, він фокусує свій аналіз саме на цих положеннях. Відповідно 

Суд звужує обсяг запиту, наприклад, коли постає питання щодо законності 

положень права ЄС. 
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У деяких випадках національні суди спрямовують запити з 

неправильно розтлумаченими положеннями права ЄС. У таких випадках Суд 

ЄС не надає відповіді в запитуваній формі, а натомість інформує 

національний суд про правильне тлумачення відповідного положення права 

ЄС. Таким чином він підкреслює, що таке питання не належить до справи по 

суті, чим прояснює ситуацію для національного суду. Відповідно останній 

може або направити повторне преюдиціальне звернення, або діяти вже іншим 

чином на рівні національного законодавства залежно від обставин. 

Суд ЄС не нехтує й іншими положеннями права ЄС, окрім згаданих у 

преюдиціальному зверненні, таким чином пропонуючи запитувачу всі 

елементи тлумачення, які мають стосунок до суті справи та її вирішення. Так, 

Суд проявляє самостійність та гнучкість при наданні відповіді на кожне 

запитання, ураховуючи чи є чинним відповідне положення на момент 

розгляду запиту, чи є такий запит актуальним щодо обставин справи тощо. 

Так само, якщо існує обґрунтований сумнів, що наведене в преюдиціальному 

зверненні положення права ЄС є єдиним актуальним для справи положенням, 

Суд інколи може навести інші положення, які, на його думку, також можуть 

бути використані національним судом, а в окремих випадках навіть надати їх 

тлумачення [141]. 

Якщо національний суд при направленні запиту не надав Суду ЄС 

достатню інформацію щодо відповідного положення національного 

законодавства, Суд ЄС інколи може запропонувати альтернативні відповіді 

на поставлене питання. Однак здебільшого він зазначає, щодо яких пунктів 

йому не вистачає інформації для винесення бажаного преюдиціального 

рішення [142]. 

Для Суду ЄС не властиво в своєму рішенні торкатися питань, 

безпосередньо не згаданих в преюдиціальному зверненні, особливо за 

власної ініціативи. Він викладе згадку про те, що такі додаткові питання не 

згадуються в самому зверненні й тому він не ухвалює по ньому рішення. 

Пояснити таку позицію Суду можна тим, що в таких випадках потрібно 
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з’ясувати, до якого відповідного положення національного права необхідно 

«прив’язати» преюдиціальне рішення. Тобто якщо національний суд зводить 

поставлене питання до певної юридичної проблеми, яка випливає з певних 

норм національного права, Суд ЄС не підніматиме в своєму рішенні інших 

питань, не пов’язаних зі згаданим [40, c. 413]. 

Суд ЄС неохоче ставиться до розширення предмета питання 

звернення не лише в контексті прив’язки преюдиціального рішення до 

національних норм, він також обережний щодо зміни предмета питання 

звернення в контексті відношення до норм права ЄС, які безпосередньо не 

згадувались у преюдиціальному зверненні [143]. Наприклад, Суд не 

аналізуватиме положення антимонопольного права, якщо в зверненні 

згадуються лише положення щодо вільного руху товарів [40, c. 414]. 

Цей підхід Суду також логічно пояснюється тим, що він не тлумачить 

гіпотетичних питань, адже на національний суд покладається 

відповідальність і повноваження виокремити, які саме питання він хоче 

поставити перед Судом ЄС. Крім того, намір Суду змінити зміст 

поставленого перед ним преюдиціального запиту може серйозно порушити 

права держав-членів, інституцій ЄС та інших органів й установ, які 

вповноважені надати свої позиції, керуючись ст. 23 Регламенту Суду. Крім 

того Суд ЄС навряд чи матиме необхідну інформацію щодо обставин 

національного права для того, щоб передбачити наслідки від розширення 

переданого йому питання [40, c. 414]. 

Таким чином, можна стверджувати, що відсутня чітка межа в 

ситуаціях, коли Суд включає в рішення не згадані у преюдиціальному 

зверненні положення права ЄС, та у випадках, коли такі ініціативи Суду 

можуть створити додаткові проблеми для національного суду, які він навіть і 

не сподівався передати на розгляд Суду ЄС. Тому Суд намагається 

застосовувати індивідуальний підхід до кожної справи. Справді, аналізуючи 

проблему, він приймає рішення щодо того, чи інші положення чинного 

законодавства ЄС вкажуть на пов’язане з цими положеннями проблемне 
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питання, яке в підсумку може вплинути на результат розгляду справи в 

національному суді [40, c. 414].  

Іншим цікавим аспектом при винесенні рішень Суду ЄС видається 

практика надавати доволі абстрактні та загальні формулювання при 

тлумаченні. Це пояснюється тим, що Суд залишає за національним судом 

можливість застосувати відповідне тлумачення до фактів й обставин справи. 

Однак на певному етапі цей підхід викликав занепокоєння з погляду 

можливого двоякого застосування тлумачення до обставин справи або 

застосування неодноманітних підходів до такого тлумачення різними судами, 

що загалом суперечило б цілям і меті ст. 267 [40, c. 420].  

У випадках, коли Суд ЄС ґрунтує своє рішення на низці фактів, які 

відрізняються від наданих йому направляючим судом, можуть виникати 

процедурні проблеми, якщо направляючий суд не є компетентним у питанні 

встановлення фактів, оскільки сам володіє лише загальною інформацією 

щодо фактів (у випадках, коли вони встановлювалися судом нижчої 

інстанції). У цій ситуації різна оцінка фактів Судом ЄС може ускладнити 

виконання преюдиціального рішення без порушення положень власних 

національних процесуальних норм [40, c. 437]. Адже саме національний суд в 

основному судовому провадженні застосовує преюдиціальне рішення до 

обставин справи.  

Однак, ураховуючи зазначене, надалі в своїй практиці Суд намагався 

бути більш чітким та надавати відповіді на поставлені перед ним запитання, 

беручи до уваги обставини справи. Таким чином, формулювання все ж може 

бути досить абстрактним, проте достатнім для того, щоб національний суд 

зміг його використати максимально ефективно [40, c. 420]. 

Крім того, варто окремо розглянути природу поставленого перед 

Судом ЄС запитання, адже саме від неї залежить і тип відповіді. Тому, по-

перше (як випливає навіть з вищевикладеного проблемного аспекту), чим 

чіткіше сформульоване запитання, тим чіткіша буде відповідь на нього. При 

формулюванні відповіді Суд ЄС також має врахувати подальшу практику 
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єдиного застосування, яка може стосуватися питання права, що постало 

перед ним, в інших державах-членах ЄС [40, c. 420]. Тобто Суд має 

«прорахувати» можливі випадки, коли сформульована ним відповідь може 

заповнити прогалину у відповідній сфері права для використання всіма 

державами-членами. Варто зазначити, що певні критичні зауваження можуть 

висловлюватись щодо надання національним судам більшої самостійності та 

більшої свободи дій (так би мовити, покладатися на їх розсуд), результатом 

чого може стати надання більш абстрактних відповідей на поставлені перед 

Судом ЄС запитання, адже (як було зазначено вище) національний суд більш 

обізнаний з особливостей справи та її фактичних обставин, а також він краще 

орієнтується в національному законодавстві своєї країни. Крім того, 

можливо, Суд міг би обрати шлях формулювання керівних принципів 

тлумачення відповідного положення права ЄС, замість того, щоб долучатися 

до фактичного застосування встановлених критеріїв [40, c. 420]. 

Видається важливим дослідити наслідки винесення преюдиціального 

рішення Судом ЄС для інших суб’єктів (не безпосередніх учасників справи). 

Від початку серед науковців точилися дискусії, чи має преюдиціальне 

рішення більше значення, ніж його роль для кожної окремої справи. 

Переважала позиція, що значення преюдиціального рішення обмежується 

конкретної справою, у межах якої воно винесено, та не породжує загальних 

зобов’язань. Однак останнім часом перевага надається саме протилежній 

позиції [40, c. 441]. Так, як згадувалося в першому розділі, рішення Суду 

можна вважати прецедентом, але не в класичному його розумінні. Тим не 

менше, на практиці преюдиціальне рішення має юридичні наслідки навіть 

поза межами справи, в якій виноситься, тому не можна ігнорувати того 

факту, що Суд ЄС часто посилається на раніше прийняті рішення.
12

 

                                                           
12

 Стаття 104 (3) Регламенту Суду ЄС щодо преюдиціальної процедури надає Суду іншу можливість – не 

надавати відповіді на нове запитання, а посилатися на своє минуле рішення: «Якщо питання, адресоване 

Суду в межах преюдиціальної процедури, є ідентичним питанню, стосовно якого преюдиціальне рішення 

вже було прийняте Судом, якщо відповідь на це питання очевидна з наявного прецеденту або ж є 

безсумнівною, то Суд ЄС може, поінформувавши суд, який направив запит, вислухавши будь-які 

зауваження осіб та генерального адвоката, винести мотивоване рішення, пославшись, за необхідності, на 

своє попереднє рішення або на відповідний прецедент». 
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Національні суди також не відступають від підходу Суду, а він сам може 

відступити від тлумачення, наданого ним при розгляді попередньої справи, 

хоча на практиці це відбувається нечасто. Зазвичай Суд змінює свою 

колишню позицію, не переглядаючи при цьому свої минулі рішення, або ж 

пояснюючи цю зміну особливими обставинами справи (наприклад, 

фактичними), яка розглядається. Ця техніка відома й уживана як 

диференціація. 

Що стосується дії рішень у часі, то вони по преюдиціальному запиту 

мають ретроактивну дію або дію ex tunc, – тобто відповідне положення має 

тлумачитися й застосовуватися з набранням сили відповідного рішення. Дія 

такого рішення поширюється на відносини, що виникли до його винесення, 

за винятком деяких випадків, в яких вимога правової визначеності не 

дозволяє застосувати зворотну дію певних положень. При цьому Суд ЄС 

зазначає, що розтлумачене ним положення «може й має бути застосованим 

судами до правовідносин, що виникли й були встановлені до судового 

рішення, винесеного на запит щодо тлумачення, з урахуванням умов, які 

стосуються застосування такого акта» [144]. 

За аналогією з положеннями ст. 263 ДФЄС, у разі визнання певного 

акта нікчемним (англ. – void) Суд ЄС не має повноважень обмежувати часову 

дію (ex nunc) його рішень, ураховуючи вимоги правової визначеності, 

виправданих (законних) очікувань, потреби в правовідносинах, встановлених 

bona fidae, що виникли на основі національного акта, вважати дійсними до 

певного моменту в часі, так само як і невизначеність певних положень права 

ЄС та їх тлумачення (справа Roquette Frères). Рішенням про тлумачення ex 

nunc все ж не можна дозволити вплинути не належним чином на судовий 

захист прав осіб, які закладені правом ЄС, тому відповідні обмеження 

часової дії рішень усе ж мають місце. Ідеться насамперед про осіб, які 

ініціювали процедуру розгляду справи або виступили з певною вимогою до 

винесення відповідного рішення Судом (справа Sürül) [43; 145; 146]. 
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Як випливає із значеного, преюдиціальне рішення застосовується до 

юридичних відносин, які виникли до винесення такого рішення. Фактично це 

означає, що воно може поставити під сумнів встановлення юридичних 

відносин bona fidae. Саме в цьому контексті й варто виокремити певну 

кількість випадків обмеження застосування принципу дії преюдиціальних 

рішень у часі. Таке обмеження може застосовуватися виключно Судом ЄС (у 

жодному випаду не національним судом) з метою уникнення випадків не 

уніфікованого застосування права ЄС [40, c. 447]. Крім того, рішення про 

таке обмеження може прийматися лише в першому судовому рішенні щодо 

тлумачення. Тобто має бути лише одна єдина виняткова ситуація, яка 

потребувала би прийняття такого рішення у певній справі про тлумачення. В 

інших випадках можна ставити під сумнів принцип рівності (однакового 

ставлення) усіх держав-членів та інших суб’єктів права ЄС.  

По-перше, зачеплені особи та державні органи були вимушені 

прийняти норми або вдатися до дій, що суперечать положенням права ЄС, 

через суттєві сумніви щодо наслідків відповідних положень цього права. З 

цього випливає, що задіяні суб’єкти добросовісно дотримувалися та 

виконували відповідне положення національного права або права ЄС, яке в 

результаті було визнане недійсним. Наприклад, у справі Cabanis-Issarte Суд 

ЄС відійшов від своєї двадцятилітньої практики, яка ґрунтувалася на статтях 

2 і 3 Акта 1408/71, щоб на ці положення здебільшого посилалися вдова або 

вдовець робітника. Для уникнення випадків обвинувачення Суду в тому, що 

він відступив від своїх попередніх рішень (фактично, прецедентів) та 

перегляду багатолітньої практики Суду саме з цього питання, він постановив 

не наділяти це рішення зворотною силою в часі [40, c. 448].  

Відповідно, Суд ЄС швидше здатний зробити часове обмеження дії 

преюдиціального рішення, якщо інституції ЄС або інші держави-члени 

«зробили внесок» у певні сумніви та невпевненість. Однак ця умова також 

застосовується до того часу, поки існує така невпевненість. Тому якщо після 

прийняття такого преюдиціального рішення, але до преюдиціального 
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рішення, яким планується обмежити темпоральну дію, інше судове рішення 

внесло ясність щодо певних обставин, Суд не обмежуватиме таку дію до 

винесення відповідного преюдиціального рішення, але матиме намір 

обмежити дію до дати внесення ясності іншим судовим рішенням [40, с. 452]. 

По-друге, під виключення підпадають випадки, без часового 

обмеження яких преюдиціальне рішення призведете до серйозних 

фінансових наслідків через те, що на їх основі було прийнято велику 

кількість правил. Тому якщо фінансові наслідки не достатньо серйозні, Суд 

відмовиться обмежувати темпоральну дію преюдиціального рішення без 

оцінки інших необхідних умов застосування такого механізму. У принципі, 

навіть найбільш тяжкі фінансові втрати, які могли б стати умовою для 

звернення держави-члена за преюдиціальним рішенням, самі по собі не 

можуть слугувати достатньою підставою для обмеження часової дії 

преюдиціального рішення [40, c. 452]. Справді, за великим рахунком, тяжкі 

фінансові втрати ймовірніше за все настають саме через наявність 

відповідних порушень, тому занадто поступливе ставлення Суду до такої 

умови було б не виправданим. Крім того, не можна забувати, що занадто 

м’яке ставлення Суду до цієї умови може вплинути на судовий захист прав 

громадян, що випливають з права ЄС. Тим не менше, клопотання про 

застосування цієї умови має супроводжуватися детальними та зваженими 

прогнозами й оцінками. Лише тоді Суд може прийняти рішення дослухатися 

до прохання та вдатися до темпорального обмеження [147].  

По-третє, виняток з темпоральної дії має робитися для тих, хто 

ініціював судовий процес до того, як преюдиціальне рішення було ухвалене 

[40, c. 447]. 

Рішення Суду ЄС також діють і стосовно суперечливих рішень 

національних судів. Винесене національним судом рішення (при цьому всі 

форми юридичного захисту були вичерпані) може бути переглянуте у 

випадках, коли такий перегляд передбачено в національній правовій системі 

й якщо таке рішення справді суперечить рішенню Суду ЄС. Однак слід мати 
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на увазі випадки, коли національний суд мав можливість, але не звернувся з 

преюдиціальним запитом, що призвело до неправильного тлумачення норм 

права ЄС (справи Kühne and Heitz та Kempter) [43; 148; 149]. 

Важливо проаналізувати значення та юридичні наслідки позицій 

генеральних адвокатів Суду ЄС, адже вони часто висловлюються щодо 

справи, проте Суд не завжди враховує їхні думки при винесенні рішень. 

Генеральні адвокати нерідко мають власну позицію щодо винесеного судом 

преюдиціального рішення, у тому числі й щодо питання юрисдикції Суду 

стосовно певної справи або відповідності питань у контексті цієї справи. 

Крім того навіть зважаючи на те, що Суд здебільшого враховує всі аспекти 

справи, висловлені генеральним адвокатом у позиції, усе ж часто така 

позиція містить більш широкий виклад різних аспектів справи, в тому числі й 

юридичних.
13

 

Позиції генеральних адвокатів не мають обов’язкової сили, тому 

національний суд не може посилатися на них у контексті тлумачення 

положень права або їх дійсності. Усе ж найправильнішим підходом було б 

розглядати позицію генерального адвоката як джерело права, яке береться до 

відома при роз’ясненні стану права, а їхня цінність для науковців є винятково 

важливою [40, c. 445]. 

Варто згадати, що преюдиціальне рішення не може переглядатися або 

тлумачитися жодним іншим суб’єктом, окрім самого Суду ЄС, а в разі 

необхідності внесення ясності щодо змісту певного преюдиціального 

рішення національний суд має повторно звернутися до Суду в рамках 

преюдиціального провадження. 

Звичайно, Суду властиве допущення помилок, у тому числі при 

перекладі або математичних, попри те, відповідно до ст. 66 Регламенту Суду 

лише він сам може ініціювати процедуру внесення змін та правок, а сторони 

справи можуть звернутися до Суду з клопотанням про таку процедуру. При 

                                                           
13

 У цьому ключі слід зазначити, що преюдиціальне рішення порівняно з позицією є більш стислим (англ. – 

concise), однак це не означає, що в ньому випускаються якісь важливі положення та аспекти. 



112 
 

цьому в світлі згаданої статті маються на увазі виключно сторони відповідної 

справи в межах національного судового процесу [40, c. 459].  

Таким чином, у результаті розгляду справи в межах преюдиціального 

провадження відповідно до 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. 

Нормативність практики Суду ЄС є вже незаперечним фактом (їй 

притаманні такі властивості як неконкретність адресата, можливість 

неодноразового застосування припису, дія припису незалежно від 

виконання). Суд ЄС підкреслив, що він надає таким своїм рішенням загальну 

обов’язковість, відповідно рішення суду мають ефект erga omnes та ex tunc.  

Національним судам при направленні питання й викладенні 

фактичних обставин справи слід дотримуватися позиції, що Суд ЄС є більш 

кваліфікованим вирішити питання по суті, застосовуючи положення права 

ЄС, а тому він здатен проаналізувати, яке з таких положень буде 

найвлучнішим для вирішення справи в основному провадженні. Адже саме 

завдяки такому підходу реалізується основне завдання преюдиціальної 

процедури. При цьому національний суд більш обізнаний щодо особливостей 

справи та її фактичних обставин, а також він краще орієнтується в 

національному законодавстві своєї країни. Дотримуючись передбаченого ст. 

267 принципу співробітництва з національними судами шляхом надання їм 

найбільш влучного тлумачення положень права ЄС та найкращу 

консультацію щодо застосування права ЄС, Суд прагне всіляко допомогти їм 

при вирішенні справ, тому можна стверджувати, що Суд ЄС дотримується 

цього принципу bona fidae. Суд намагається застосовувати індивідуальний 
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підхід до кожної справи та бути більш чітким при наданні відповідей на 

поставлені перед ним запитання, беручи до уваги обставини справи. 

Для Суду ЄС не властиво в своєму рішенні торкатися питань, 

безпосередньо не згаданих в преюдиціальному зверненні, особливо за 

власної ініціативи. Він також обережний щодо зміни предмета питання 

звернення в контексті відношення до норм права ЄС, які безпосередньо не 

згадувались у преюдиціальному зверненні.  

Суд ЄС неодноразово піддавався критиці за надання як занадто 

широких й абстрактних формулювань, так і надто вузьких та конкретних. 

Однак у складних випадках, особливо коли справа стосується відповідності 

положень національного законодавства положенням права ЄС, Суд «не 

ховався» за нібито відсутністю в нього юрисдикції розглядати таке питання. 

Навпаки, у більшості випадків він «ішов до кінця» і включав у межі 

юрисдикції як питання актуальних обставин справи, так і аналіз відповідних 

положень національного законодавства з метою надання достатньо чіткої 

відповіді національному суду й забезпечення подальшого уніфікованого її 

застосування. 

Преюдиціальні рішення мають ретроактивну дію. Це означає, що 

відповідне положення має тлумачитися й застосовуватися з набранням сили 

відповідного рішення й дія такого рішення поширюється на відносини, що 

виникли до його винесення. Виняток становлять деякі випадки, в яких вимога 

правової визначеності не дозволяє застосувати зворотну дію певних 

положень (зачеплені особи та державні органи були вимушені прийняти 

норми або вдатися до дій, що суперечать положенням права ЄС через суттєві 

сумніви щодо наслідків відповідних положень цього права; випадки, без 

часового обмеження яких преюдиціальне рішення призведете до серйозних 

фінансових наслідків через те, що на їх основі було прийнято велику 

кількість правил; особи, які ініціювали судовий процес до того, як 

преюдиціальне рішення було ухвалене). 
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Генеральні адвокати часто мають власну позицію щодо винесеного 

судом преюдиціальне рішення, у тому числі й щодо питання юрисдикції 

Суду стосовно певної справи або відповідності питань у її контексті. Крім 

того, навіть зважаючи на те, що Суд здебільшого враховує всі аспекти щодо 

справи, висловлені генеральним адвокатом у позиції, усе ж часто така 

позиція містить ширший виклад різних аспектів справи, у тому числі й 

юридичних. У деяких випадках Суд не враховує їх позиції взагалі.  

Преюдиціальне рішення може переглядатися або тлумачитися лише 

Судом ЄС, а в разі необхідності внесення ясності щодо змісту певного 

преюдиціального рішення національний суд має повторно звернутися до 

Суду в рамках преюдиціального провадження. 
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Висновки до Розділу 2 

 

1) ДФЄС наділяє Суд ЄС виключною компетенцію тлумачити право 

ЄС: установчі договори; акти (регламенти; директиви; рішення; міжнародні 

угоди, укладені ЄС або ЄС спільно з державами-членами (т. зв. змішані 

угоди); міжнародні угоди, укладені, з одного боку, державами-членами 

Євросоюзу без ЄС та не членами ЄС – з другого боку; «неофіційні» акти 

(т.зв. акти sui generis) незалежно від того, чи вони мають пряму дію; 

рекомендації Комісії ЄС; резолюції Ради ЄС, які вважаються вираженням 

суто її політичної волі. Суд також може тлумачити нормативні акти, які не 

створюють юридичних наслідків, наприклад, рекомендації та висновки. 

Судова практика також прояснила, що акти інституцій не обов’язково 

можуть мати пряму дію або бути юридично обов’язковими для того, щоб 

«запустити» процедуру тлумачення. Не обов’язковий характер певного акта 

не свідчить про необов’язковість відповідного преюдиціального рішення, 

яким надається його тлумачення. 

Як основний метод тлумачення Суд використовує розширювальне 

тлумачення, завдяки якому він не просто роз’яснює особливості певного 

положення, а й розвиває систему права ЄС, заповнює прогалини в ньому, 

відіграючи при цьому роль правотворчого органу, що вказує на його 

розширені повноваження. 

Суд ЄС не має юрисдикції тлумачити національне законодавство. 

Однак, яскравим прикладом, коли Суд відійшов від цього принципу, є так 

звана справа Dzodzi, відома там, що Суд не обмежився тлумаченням лише 

права ЄС. У процесі розгляду таких справ Суд посилався на дух 

співробітництва між судами та розподіл судових обов’язків і керувався 

корисністю для єдиного тлумачення права, що критикувалося правниками. 

У процесі тлумачення Суд може бути достатньо гнучким, 

переформульовуючи не коректно сформульоване перед ним національним 

судом питання (замість того щоб залишити його без відповіді), а інколи 
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навіть і розширюючи поставлене національним судом питання, включивши 

положення, які він не піднімає в питанні. При цьому перш ніж викласти саме 

питання, можна з упевненістю стверджувати, що національний суд повинен 

відповісти на цілий комплекс питань перед направленням преюдиціального 

запиту до Суду ЄС. 

На особливу увагу заслуговує розмежування випадків, коли суд 

держави-члена ЄС може, а коли зобов’язаний звертатися до Суду ЄС із 

запитом щодо винесення преюдиціального рішення. Національні суди, які не 

є останньою інстанцією з певного виду справ у своїй країні, не зобов’язані 

звертатися до Суду ЄС, а на свій розсуд вирішувати, чи це необхідно. Тобто 

національні суди мають виходити з неможливості вирішити спір без 

тлумачення права ЄС і тут вони мають певну автономію у вирішенні цієї 

необхідності, тому що перебувають у становищі, яке дозволяє брати до уваги 

всі тонкощі справи, її зв’язок з правом ЄС та усвідомлювати потребу в 

зверненні до Суду.  

Дійсно, багато положень актів ЄС сформульовані коротко і лаконічно, 

що може вплинути на рішення судді розтлумачити їх, тим самим породити 

активізм Суду ЄС. При цьому Суду потрібно бути досить стриманим, бо хоч 

судді й покликані тлумачити певні норми та правила, це не означає, що вони 

можуть це робити абсолютно довільно. Слід відзначити, що чим більше судді 

віддаляються від значення, закладеного розробником у акт, пропонуючи 

занадто віддалене тлумачення, тим менш переконливі й авторитетні 

відповідні рішення Суду. 

2) Суд ЄС має юрисдикцію переглядати на предмет дійсності акти 

Союзу (акти всіх інститутів, органів, агенцій та служб, навіть якщо ці 

документи не є актами прямої дії) в світлі відповідності загальним 

принципам права ЄС, які мають пряму дію й є обов’язковими для всіх 

держав-членів. Це повноваження Суду забезпечує збереження взаємозв’язку 

та єдності системи права ЄС та гарантує правову визначеність ЄС. 
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Законність актів ЄС повинна презюмуватися до визнання 

протилежного Судом ЄС, а держави-члени мають виконувати свій обов’язок 

належно їх реалізовувати. При цьому, під недійсністю у розумінні ст. 267 

розуміють їх незастосування в конкретній справі, а не недійсність і 

відсутність юридичної сили в будь-якому випадку через не легітимність. 

Водночас національні суди можуть підтвердити дійсність акта, якщо вони 

вважають представлені сторонами аргументи в підтримку його недійсності 

недостатньо обґрунтованими. 

Чіткість та регламентованість роботи Суду ЄС втілюється у практиці 

Суду ЄС не розпочинати розгляд справи щодо недійності при початковому 

запиті щодо тлумачення певних положень такого акта, попри презюмовану 

можливість Суду проаналізувати такий акт на предмет дійсності. Фактично, 

якщо він не залишив за собою право визнати певний акт недійсним (навіть 

якщо він попередньо тлумачив його положення), як наслідок він не зможе 

визнати його недійсним, навіть у випадках, коли в цьому може існувати 

очевидна необхідність.  

3) Автор погоджується з твердженням, що нормативність практики 

Суду ЄС є беззаперечною (їй притаманні такі властивості як неконкретність 

адресата, можливість неодноразового застосування припису, дія припису 

незалежно від виконання). Суд намагається застосовувати індивідуальний 

підхід до кожної справи та бути більш чітким при наданні відповідей на 

поставлені перед ним запитання, беручи до уваги обставини справи. Суд ЄС 

підкреслив, що він надає таким своїм рішенням загальну обов’язковість.  

Для Суду ЄС не властиво в своєму рішенні торкатися питань, 

безпосередньо не згаданих в преюдиціальному зверненні, особливо за 

власної ініціативи. Автор відзначає, що Суд має діяти обережно аби не 

змінити предмет звернення стосовно норм права ЄС, мова про яких не йде у 

преюдиціальному зверненні. Однак Суд ЄС неодноразово піддавався критиці 

за надання як занадто широких й абстрактних формулювань, так і занадто 

вузьких та конкретних. Тим не менш, на нашу думку, в складних випадках, 
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Суд «не ховався» за нібито відсутністю в нього юрисдикції розглядати 

неоднозначне питання, а навпаки, у більшості випадків він «ішов до кінця» і 

включав у межі юрисдикції як питання актуальних обставин справи, так і 

аналіз відповідних положень національного законодавства, з метою надати 

чітку відповідь національному суду й забезпечити подальше уніфіковане її 

застосування.  

Автор, виокремлює особливість преюдиціальних рішень у порівнянні 

з іншими судовими рішеннями. Преюдиціальні рішення мають ретроактивну 

дію. Це означає, що відповідне положення має тлумачитися й 

застосовуватися з набранням сили відповідного рішення й дія такого рішення 

поширюється на відносини, що виникли до його винесення. Виняток 

становлять деякі випадки, в яких вимога правової визначеності не дозволяє 

застосувати зворотну дію певних положень (зачеплені особи та державні 

органи були вимушені прийняти норми або вдатися до дій, що суперечать 

положенням права ЄС через суттєві сумніви щодо наслідків відповідних 

положень цього права; випадки, без часового обмеження яких преюдиціальне 

рішення призведете до серйозних фінансових наслідків через те, що на їх 

основі було прийнято велику кількість правил; особи, які ініціювали судовий 

процес до того, як преюдиціальне рішення було ухвалене). 

Генеральні адвокати достатньо часто мають власну позицію щодо 

винесеного судом преюдиціального рішення, у тому числі й щодо питання 

юрисдикції Суду стосовно певної справи або відповідності питань в 

контексті справи. Крім того, навіть зважаючи на те, що Суд здебільшого 

враховує всі аспекти справи, висловлені генеральним адвокатом у його 

позиції, все ж часто така позиція містить більш широкий виклад різних 

аспектів справи, у тому числі й юридичних. У деяких випадках Суд не 

враховує їх позицій узагалі.  

Преюдиціальне рішення може переглядатися або тлумачитися лише 

Судом ЄС, а в разі необхідності внесення ясності щодо змісту певного 
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преюдиціального рішення національний суд має повторно звернутися до 

Суду в рамках преюдиціального провадження. 
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РОЗДІЛ 3 

МІСЦЕ ПРЕЮДИЦІАЛЬНИХ РІШЕНЬ В ЗАКОНОДАВСТВІ  

ДЕРЖАВ-ЧЛЕНІВ ЄС 

 

3.1. Правові наслідки преюдиціальних рішень Суду ЄС для 

національних судів держав-членів ЄС та права ЄС в цілому 

 

Преюдиціальне рішення Суду ЄС не є заключним етапом судового 

процесу, який від початку був ініційований у межах національного суду 

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

винесення таким судом остаточного рішення в справі. Адже, як було 

зазначено в попередніх розділах, у решті-решт роль Суду зводиться до 

надання їм тлумачення конкретного акта або винесення рішення щодо 

дійсності такого акта.  

Преюдиціальне рішення є обов’язковим для національного суду, який 

звернувся до Суду ЄС, а також для інших національних установ, які можуть 

оскаржити відповідну справу в майбутньому. Однак попри те, що рішення є 

обов’язковим, національний суд може направити додатковий запит по цій 

самій справі, наприклад, як у справі Milch-, Fett under Eierkontor [150]. 

Преюдиціальні рішення не мають зобов’язального характеру для суду в 

інших справах. Однак судам варто мати на увазі, що такі рішення 

інкорпоруються у відповідні положення й принципи права ЄС. Також на 

практиці трапляються випадки, коли необхідність у додатковому 

преюдиціальному зверненні постає через сумніви національного суду в 

правильності значення вже наданого рішення. Але такі ситуації не слід 

плутати зі спробами звернення національного суду за додатковим 

преюдиціальним рішенням для оскарження дійсності вже винесеного Судом 

рішення, як, наприклад, у справі Wunsche [151]. 

У світлі загальної цінності юрисдикції Суду, його рішення набуває 

загального значення й створює наслідки, не обмежуючись лише однією 
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справою, шляхом надання тлумачень правовим питанням. Фактично його 

рішення мають дію erga omnes. Якщо національний суд вважає за необхідне, 

після отримання рішення Суду ЄС він може направити додатковий запит 

щодо дійсності, наприклад, щоб з’ясувати наслідки цього рішення, або якщо 

запит не пов’язаний із цим самим актом, а з іншим, що містить аналогічне 

положення (справа Schul) [152]. 

Преюдиціальне рішення оголошується сторонам справи, а обов’язки 

для національного суду, а також для інших судів, виплавають з резолютивної 

частини такого рішення, яке має розглядатися у світлі аргументації, 

викладеної в тексті.  

Обов’язкова сила преюдиціального рішення не означає, що 

національний суд не може звернутися за ще одним таким рішенням, адже в 

багатьох випадках у ході просування по справі національні суди приходили 

до висновку, що додаткове преюдиціальне рішення є дуже бажаним, якщо не 

необхідним [40, c. 432]. Узагалі ідея направити новий преюдиціальний запит 

щодо того самого або подібного питання може видатися надмірною (навіть 

якщо йдеться про суд останньої інстанції) і Суд навіть може прийняти 

рішення про неприйнятність такого запиту. Як уже було зазначено в 

попередньому розділі, рішення Суду про дійсність певного акта зобов’язує 

відповідну інституцію внести зміни до нього або скасувати цей акт.  

Як показують дослідження, національні суди переважно поділяють 

висловлену Судом ЄС позицію в преюдиціальному рішенні, тож прикладів 

недотримання судових рішень мало. Навпаки, питання та проблеми 

виникають через «ігнорування» національними судами права ЄС, що 

виражається у відсутності звернення за преюдиціальною процедурою до 

Суду ЄС ab initio.  

У цьому ключі варто зазначити принциповість позицій урядів деяких 

країн щодо обмеженості змісту преюдиціального рішення і, відповідно, його 

обов’язкової сили в контексті застосування національним судом. Це питання 

є актуальним у світлі розглянутого в попередньому розділі питання 
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переформулювання поставленого національним судом запитання, виходом за 

межі цього запитання при наданні тлумачення Судом ЄС тощо. Так, 

Державна рада Франції на певному етапі дотримувалася позиції, що 

преюдиціальне рішення Суду ЄС зв’язує суд, який за ним звернувся, лише в 

межах сформульованого таким судом преюдиціального запиту (фактично в 

межах поставленого перед Судом запитання) [40, c. 434]. Ба більше, у 

практиці французьких судів було законним не дотримуватися положень 

преюдиціального рішення, що виходять за межі поставленого питання. Така 

позиція країни ускладнювала хід дотримання рішень по справах щодо 

дійсності актів права ЄС та підривала саму ідею обов’язковості 

преюдиціальних рішень Суду ЄС для інших національних судів, які 

самостійно не звернулися до нього за процедурою преюдиціального 

провадження [40, c. 435]. 

Усе ж Державна рада Франції змінила свою позицію. У справі Societe 

de Groot вона звернулася до Суду з проханням оцінити законність положення 

французького законодавства стосовно двох директив. У результаті Суд ЄС не 

тільки виніс рішення, що торкнулося питання взаємодії двох директив з 

національним правом країни, а й проаналізував взаємодію положень 

французького права та відповідного положення права ЄС (стосувалося 

вільного руху товарів), не дивлячись на те, що Державна рада про це окремо 

не запитувала й не просила. У результаті Суд таки виніс рішення, що 

положення французького законодавства справді порушували норму про 

вільний рух товарів [153]. Відповідно, Державна рада Франції погодилася з 

тим, що попри те, що таке широке тлумачення й аналіз Судом положень 

національного законодавства та відповідних положень права ЄС не 

передбачався в запиті, усе ж воно є обов’язковим для неї [40, c. 435].  

На думку М. Броберга, Суд ЄС загалом погоджується з тим, що 

преюдиціальне звернення направляється національним судом до того, як 

були встановлені всі факти по справі [40, c. 436]. Відповідно у випадках, коли 

надані Судом роз’яснення стосуються фактичної або юридичної ситуації, що, 
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як виявляється, не має стосунок до справи, яка вирішується в національному 

суді, питання обов’язкової сили преюдиціального рішення не постає в 

контексті основної справи, яка й зініціювала преюдиціальний запит. Справді, 

як визнав сам Суд, преюдиціальне рішення є обов’язковим для національного 

суду в контексті тлумачення положень права ЄС та відповідних актів [74].  

Як зазначає М. Броберг, ані фактичні обставини справи, ані відповідні 

положення національного права не входять до юрисдикції Суду ЄС, навіть за 

умови їх «інтеграції» в преюдиціальне рішення з метою надання 

відповідному національному суду відповіді, яка була б корисною для 

вирішення справи по суті [40, c. 436]. Так, на думку генерального адвоката 

Мадуро національний суд може взагалі вирішити справу по суті, 

ґрунтуючись на національному процесуальному законодавстві, без 

застосування наданого Судом тлумачення права ЄС [40, c. 436]. Так само в 

силу особливих обставин преюдиціальне рішення Суду взагалі може не мати 

стосунку до вирішення справи по суті національним судом [40, c. 437].  

Важливо проаналізувати ситуацію довкола обов’язковості 

преюдиціального рішення Суду ЄС для сторін справи, адже вони не є 

сторонами в преюдиціальному провадженні. Відповідно сторони основного 

судового провадження в національному суді не зв’язані преюдиціальним 

рішенням безпосередньо. При цьому вони можуть посилатися на це рішення 

для демонстрації змісту положення права ЄС в ході процесу в національному 

суді й відповідно вимагати виконання рішення національним судом. Крім 

того, якщо вони будуть діяти не сумісно з положеннями преюдиціального 

рішення, формально вони не порушуватимуть преюдиціального рішення по 

суті. Водночас вони порушуватимуть відповідне положення права ЄС, 

закладеного в основі такого преюдиціального рішення [154; 40, c. 440]. 

Усе ж не слід розглядати цю «особливість» як можливість для сторін 

законно ігнорувати преюдиціальне рішення до того, як національний суд 

винесе рішення по справі в цілому, адже певне запитання постало перед 

Судом ЄС в результаті звернення цих сторін до національного суду від 
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початку. Так, знову ж таки, М. Броберг відмічає: якщо преюдиціальне 

рішення містить висновок, що національне податкове правило є абсолютно 

несумісним з положеннями права ЄС, відповідні податкові органи 

зобов’язані припинити дотримуватися його навіть до того, як національним 

судом було винесено остаточне рішення по справі [40, c. 441].  

Загалом, органи влади держави-члена ЄС мають незалежний 

обов’язок докладати всіх зусиль для забезпечення дотримання положень 

права ЄС у державі. Незалежно від того, до яких заходів їм потрібно вдатися, 

органи влади країни мають простежити за тим, щоб національне 

законодавство було приведене у відповідність до норм права ЄС у 

максимально короткий термін, а також щоб передбачені такими нормами 

права індивідів були реалізовані повністю [155].  

Крім того Суд визнав вагомість значення принципу res judicata: 

важливо вважати юридичні рішення остаточними та такими, що не 

підлягають сумніву після того, як усі стадії оскарження були пройдені з 

метою забезпечення правової визначеності та стабільності юридичних 

відносин. Право ЄС, таким чином, залишає національне судове рішення в 

силі, навіть якщо воно бере за основу юридичні положення, які в результаті 

були скасовані преюдиціальним рішенням [40, c. 446]. При цьому в подібних 

ситуаціях важливою умовою є те, щоб національні норми стосовно 

юридичної сили судових рішень однаково застосовувались до позовів як 

щодо положень національного права, так і щодо положень права ЄС 

(«принцип рівнозначності» або англ. – principle of equivalence), а також, щоб 

вони не були сформульовані таким чином, щоб унеможливити практичну 

реалізацію передбачених положеннями ЄС прав («принцип ефективності» 

або англ. – principle of effectiveness) [40, c. 446].  

Звернення до Суду ЄС – швидше право, ніж обов’язок національних 

судів, оскільки вони можуть зазначити, що відповідні положення права ЄС є 

чіткими та зрозумілими й не вимагають тлумачення Судом. Фактично 

національний суд має самостійно вирішити, чи передавати питання на 
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розгляд Суду ЄС в порядку преюдиціальної процедури, не дивлячись на те, 

чи звернулися з цим проханням до національного суду сторони справи. 

Попри те що національні суди які не є останньою інстанцією, мають 

безперечне право вирішувати, чи звертатися до Суду ЄС за тлумаченням 

права ЄС, деякі правники впевнені, що було б краще, якби вони зверталися 

[16, c. 166]. Так, англійський суддя Ф. Бінджам, звернувшись до Суду ЄС із 

преюдиціальним зверненням, був переконаний, що той набагато краще 

пристосований для цього, та відмітив: «Він має панорамне бачення 

Співтовариства та його інститутів, детальне знання Договору та вторинного 

законодавства й глибоку поінформованість щодо функціонування ринку 

Співтовариства, яких національні судді не мають». Він акцентує увагу на 

суттєвій процесуальній можливості Суду ЄС в рамках процесу отримати 

необхідні роз’яснення від інститутів ЄС [155, c. 383–384]. 

Нещодавно (2014 р.) Суд ЄС отримав можливість внести роз’яснення 

щодо обов’язковості звернення національних судів. Відповідно, якщо 

національне законодавство суперечить Хартії основних прав Європейського 

Союзу, при розгляді апеляції або при винесенні рішення по справі 

національні суди держав-членів зобов’язані звертатися до конституційного 

суду відповідної держави (ідеться про співпрацю в цивільних справах) для 

скасування такого національного положення або закону та не застосовувати 

його до вирішення відповідної справи (справа А (C-112/13)). Посилаючись на 

принципи, викладені в справі Melki and Abdeli, Суд постановив, що право ЄС, 

зокрема ст. 267 ДФЄС, повинне тлумачитись як виключення для 

національного законодавства, за виключенням випадків необхідності 

внесенні питання про конституційність до національного суду, 

відповідального за розгляд конституційності актів та, залежно від обставин, 

після рішення такого суду. Тобто звичайні суди можуть здійснювати своє 

право або виконувати свій обов’язок звернення до Суду ЄС з 

преюдиціальним запитом. Суд відмітив, що коли проміжна процедура 

розгляду конституційності стосується національного акта, який містить 
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обов'язкові положення, передбачені директивами ЄС, ця процедура не 

повинна підривати «одноосібну» юрисдикцію Суду визнавати акти права ЄС 

недійсними. Якщо внаслідок розгляду національним судом конституційності 

акта ЄС виявлено ознаки, через які такий акт може бути визнаний недійсним, 

остаточне рішення все ж приймається Судом ЄС. А саме, відповідно до 

частини третьої ст. 267 ДФЕС такий національний суд має обов’язково 

звернутися до Суду ЄС. У разі інкорпорації директиви в національне 

законодавство питання дійсності директиви має пріоритет над зобов'язанням 

держави щодо її включення в національне законодавство.  

Ст. 267 ДФЄС розрізняє національні суди, проти рішень яких не існує 

засобів юридичного захисту в межах національного права, та суди, рішення 

яких не підлягають оскарженню. Суди першого типу можуть зробити запит 

преюдиціальних рішень, тоді як національні суди другого типу зобов’язані це 

зробити [64, c. 112]. Ця диференціація спирається на процесуальні норми 

національного права. Підґрунтям цього правила був намір залишити за 

Судом ЄС вирішальну роль стосовно тлумачення та уніфікованого 

застосування права ЄС. Суди держави-члена ЄС, проти рішень яких не існує 

засобів юридичного захисту в межах національного права, можна розуміти у 

двох аспектах [64, c. 112]. Англійська правник Дж. Шо виділяє дві теорії 

щодо визначення того, які суди мають обов’язок, а не право звертатися до 

Суду ЄС [16, c. 166]. По-перше, може йтися про найвищі судові органи 

держави – так звана абстрактна або органічна теорія, яка означає, що ст. 267 

застосовується до тих судів, чиї рішення є остаточними й не підлягають 

оскарженню. У цьому контексті наводяться такі приклади, як Палата Лордів 

та Ірландський Верховний Суд. Друга, протилежна теорія, яка, на думку 

Т. Комарової, виходячи з практики Суду ЄС, є більш об’єктивною, полягає в 

тому, що ст. 267 Договору про функціонування ЄС має на увазі не тільки 

суди, рішення яких є остаточними по суті. Треба розглядати остаточність 

рішення кожного разу в контексті конкретної справи [16, c. 166]. Дж. Шо 

наводить як приклад англійський Апеляційний суд, рішення якого за деяких 
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обставин (але не завжди) підлягають судовому перегляду Палатою Лордів. 

При розгляді преюдиціального звернення по справі Costa v. ENEL [99] від 

італійського Guidice Conciliatore — суду, який є останньою судовою 

інстанцією по деяких незначних справах — Суд ЄС вирішив, що такий 

національний суд має обов’язок звертатися з преюдиціальним зверненням 

[157, c. 408–409]. 

По-друге, може йтися про суди, чиї рішення в певній справі не 

підлягають оскарженню (теорія особливого випадку, як її називає Т. Хартлі) 

[16, c. 240; 62, c. 112]. О. Андрійчук називає ці теорії інституційною та 

конкретною [158]. Як видно, згідно з першою теорією, щоб мати 

зобов’язання звертатися до Суду ЄС суд повинен бути останньою інстанцією 

de jure, а друга «характеризується телеологічним підходом до унійного 

розвитку» [16, c. 166].  

У справі Costa v. ENEL не існувало права на оскарження рішення 

італійського суду, оскільки сума, якої стосувалася справа, була занадто 

малою (основне слухання відбувалося в суді першої інстанції). Однак Суд ЄС 

ухвалив, що національні суди, проти рішень яких не існує засобів 

оскарження, повинні направляти йому питання стосовно права ЄС [62, c. 

112]. 

Крім того, у справі Lyckeskog Суд ЄС розглядав концепцію суду 

держави-члена, проти рішень якого не існує засобів юридичного захисту в 

межах національної правової системи [159]. Шведський суд, виступаючи 

судом першої інстанції під час основного слухання стосовно митного 

законодавства, мав сумніви щодо того, чи він повинен вважати себе «судом 

держави-члена, проти рішень якого не існує засобів юридичного захисту в 

межах норм національного права», і внаслідок цього, чи зобов’язаний 

звернутися за преюдиціальним рішенням до Суду ЄС на підставі ст. 267 

ДФЄС [62, c. 112]. Рішення цього суду можна оскаржити у Верховному Суді, 

однак апеляцію може бути розглянуто лише за умов, що Верховний Суд 

визнає й прийме її до розгляду. Якщо немає особливих підстав, така заява 
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можлива лише у випадку, якщо вивчення позову є важливим для 

застосування норми права. У цьому випадку Суду ЄС довелося визначити, чи 

національний суд, рішення якого розглядатимуться Верховним Судом 

держави (лише якщо він визнає апеляцію можливою) повинен вважатися 

судом, проти рішень якого не існує засобів юридичного захисту в межах 

норм національного права.  

Суд ЄС ухвалив, що рішення національного апеляційного суду, які 

можуть оскаржуватися сторонами у Верховному Суді, не є рішенням суду 

держави-члена, проти рішень якого не існує засобів юридичного захисту в 

межах норм національного права згідно зі ст. 267, і що: «той факт, що 

визначення чинності таких апеляцій (позовів) підлягає попередньому 

з’ясуванню можливості Верховного Суду прийняти їх до розгляду, не 

призводить до позбавлення сторін права на засоби правового захисту» [159]. 

Суд пояснив: «Якщо виникає питання стосовно тлумачення або законності 

норми права Співтовариства [зараз – права ЄС], вищий суд буде 

зобов’язаний відповідно до ст. 267 Договору звернутися до Суду ЄС в рамках 

преюдиціальної процедури, або на етапі вивчення прийнятності позову, або 

на пізнішому етапі» [159]. Наведене рішення свідчить, що Суд ЄС застосував 

конкретну теорію та широко розуміє зміст поняття «апеляція» [62, c. 112].  

Фактично за Судом ЄС була визнана, так би мовити, судова монополія 

на прийняття преюдиціальних рішень щодо тлумачення та дійсності актів 

права ЄС. Відповідно, не виключені випадки, коли Суд ЄС може відмовитися 

виносити преюдиціальне рішення. Серед яких необхідно вказати наступні. 

Насамперед, Суд ЄС розглядає преюдиціальній запит національного суду на 

предмет відповідності положенням ст. 267 ДФЄС. Як випливає із самої статті 

та як свідчить практика Суду ЄС, він може відмовитися винести 

преюдиціальне рішення, якщо запит направляє орган, не визнаний як судова 

установа держави-члена, або якщо такий запит узагалі робить суд країни, яка 

не є членом ЄС [160]. Достатньою підставою для відмови може бути 

направлення запиту, який не охоплюється статтею 267 [161]. Так само Суд 
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може відмовити винести рішення, якщо відсутній справжній спір, тобто (як 

уже зазначалося) він ігнорує питання щодо гіпотетичних ситуацій. Також до 

цього переліку підстав для відмови варто віднести випадки, коли процес у 

національному суді завершився до того, як було винесене преюдиціальне 

рішення [21].  

Крім того, якщо запитувана національним судовим органом відповідь, 

є порівняно зрозумілою й не потребує особливого тлумачення, або якщо Суд 

уже давав відповідь на зазначене запитання, а сам запит є засобом відтягнути, 

затягнути розгляд справи або призвести до анулювання як нелегітимного 

нормативно-правового акта Співтовариств (особливо у випадку, якщо термін 

позовної давності за позовами про анулювання закінчився), – то такий запит 

відхилятиметься Судом ЄС [162]. 

Преюдиціальне звернення є «конституційним обов’язком» судів у 

розумінні ч. 3 ст. 267 ДФЄС. Слід виділити випадки відсутності необхідності 

обов’язкового звертання до суду за преюдиціальним рішенням національним 

судом. У справі CILFIT Суд ЄС підкреслив, що обов’язок по зверненню із 

запитом до нього базується на співробітництві судових систем держав-членів 

та Союзу й прописаний Договором для вдосконалення належного 

застосування права ЄС та його єдиної інтерпретації в усіх державах-членах 

[87]. Однак практика Суду ЄС внесла деякі корективи в цей обов’язок і 

зробила його не абсолютним [16, c. 168]. Так, у вже згаданій справі CILFIT 

Верховний касаційний суд Італії запитував у Суду ЄС, чи існує обов’язок 

звернення за ч. 3 ст. 267 в разі, коли існує розумний сумнів у тлумаченні? 

Суд ЄС у своєму рішенні відмітив, що: «Суди, зазначені в ч. 3, мають таку 

саму свободу дій, як і будь-які інші національні суди, у визначенні того, чи є 

рішення щодо питання права Співтовариства [зараз – права ЄС] необхідним 

для винесення їхніх власних рішень». Тільки якщо такі суди визнають 

необхідність використання та тлумачення права ЄС, то тоді на них 

накладається обов’язок за ч. 3 ст. 267 Договору про функціонування ЄС [87]. 

До цього Суд додав: «Правильне застосування [виділення автора – А.Ф.] 
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права Співтовариства може бути настільки очевидним, що не залишає місця 

для будь-якого розумного сумніву щодо засобу, яким потрібно вирішувати 

порушене питання.
14

 Перш ніж зробити такий висновок, національний суд 

повинен бути впевнений, що питання рівно очевидне для національних судів 

інших держав-членів Співтовариства та Суду. Тільки якщо ці умови 

виконані, національний суд може втриматися від винесення питання на 

розгляд Суду та прийняти відповідальність за його вирішення» [16, с. 168]. 

Національний суд не повинен звертатись із запитом про 

преюдиціальне рішення, якщо подібне питання вже було розглянуто Судом 

ЄС у попередніх справах (ідеться про так звану доктрину acte éclaire). У 

справі Da Costa Суд мав відповісти на запитання, поставлене перед ним 

раніше в іншій справі Van Gen den Loos. Відповідно, Суд ЄС послався на своє 

попереднє преюдиціальне рішення та порадив національним судам просто 

застосовувати його й надалі не звертатися з аналогічними питаннями, 

відмітивши: «Повноваження надавати тлумачення на підставі ст. 177 [зараз – 

ст. 267], якщо подібне тлумачення вже надавалося Судом, може зробити цей 

обов’язок безцільним і, таким чином, позбавити його змісту. Саме це 

відбувається у випадку, коли поставлене запитання є по суті принципово 

таким, яке вже було предметом преюдиціальної процедури в схожій справі» 

[163].  

Суд ЄС послався на своє преюдиціальне рішення в справі Da Costa й 

чітко виклав обставини, за яких немає необхідності подавати запит [62, c. 

177]: 

1) якщо питання права ЄС не відноситься до справи, що розглядається; 

2) якщо зазначений аспект уже вирішувався в преюдиціальному 

рішенні Суду ЄС («незалежно від природи справи, яка призвела до 

прийняття такого рішення, навіть якщо поставлені запитання не є 

абсолютно ідентичними»). У всіх подібних випадках національні 

                                                           
14

 Ідеться про загадану в першому розділі доктрину acte clair. 
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суди зберігають право винести питання на розгляд Суду, якщо 

вважатимуть це за необхідне; 

3) якщо правильне застосування права ЄС є настільки очевидним, що 

не залишає сумнівів у тому, як саме справу має бути вирішено (acte 

clair). Але Суд ЄС застеріг, що перш ніж національний суд дійде 

такого висновку, він повинен упевнитися, що предмет є рівною 

мірою очевидним і для судів інших держав-членів, і для Суду ЄС. 

«Лише при задоволенні цих умов національний суд може 

утриматися від направлення питання до Суду ЄС та взяти на себе 

відповідальність вирішити це питання самостійно». Як додає Суд: 

«Існування такої можливості має оцінюватись у світлі специфічних 

особливостей права ЄС, особливих труднощів, які спричиняє його 

тлумачення, та ризику існування розбіжностей у судових рішеннях у 

межах Співтовариства». 

Фактично Суд ЄС висловив нову позицію щодо застосування доктрини 

acte clair: при її застосуванні національний суд має не тільки керуватися 

принципом, що правильне застосування положення права ЄС є настільки 

очевидним, що не залишає жодних сумнівів, яким саме чином потрібно 

вирішити певну справу, а й бути переконаним, що це питання є так само 

рівно очевидним і для судів інших держав-членів ЄС [87]. Маються на увазі 

всі суди держав-членів, а не тільки суди останньої інстанції. Т. Трідімас 

описував цей підхід як еволюційний у відносинах між Судом ЄС та 

національними судами, бо перший використовує його для «встановлення 

нормативної цінності його рішення» [65, c. 12].  

Як відмітив генеральний адвокат Фр. Капоторті по справі CILFIT, 

стосовно передачі на розгляд Суду питання з натяком на можливе 

застосування доктрини acte clair: «Якщо таке положення є не двозначним, 

немає потреби його тлумачити» [87]. Доктрина acte clair походить з 

французького права, водночас подібні інститути є й в інших юридичних 

системах, наприклад, італійській. Французька юридична система ґрунтується 
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на принципі поділу влади на законодавчу, виконавчу й судову. 

Адміністративний суд лише за певних обставин має передати питання до 

нижчих судів, тобто обов’язок направити преюдиціальній запит обмежується 

доктриною acte clair [164, c. 314].  

Цікаве спостереження стосовно особливостей застосування доктрини 

acte clair висловлює суддя Суду ЄС П. Пєскаторе. Він із деяким 

скептицизмом ставиться до можливого застосування цієї доктрини до 

рішення по справі CILFIT, адже критерій застосування є досить 

суб’єктивним, оскільки твердження про те, що певний акт є зрозумілим і без 

тлумачення, у принципі й виноситься шляхом відповідного тлумачення [165, 

c. 300]. 

Багато національний судів усе ж застосовують доктрину acte clair при 

преюдиціальних запитах. Наприклад, у такій справі як Cohn-Bendit Державна 

рада Франції зробила низку тлумачень права ЄС без посилань на Суд ЄС. Ба 

більше, вона винесла рішення, що в світлі ст. 249 ДФЄС директиви не 

можуть бути застосовані проти індивідуальних адміністративних актів [166, 

c. 440–448]. Незабаром після рішення по справі Cohn-Bendit Федеральний 

фінансовий суд ФРН постановив, що припущення стосовно того, чи мають 

директиви пряму дію й тому не викликають запитань, виходить за межі 

«розумного сумніву» [166]. На думку Г. Бебра, ці два рішення національних 

судів, винесені незадовго до критеріїв CILFIT, коли рішення по справі Da 

Costa залишалось єдиним авторитетним рішенням, є прикладами зловживань 

національними судами доктриною acte clair. Але відмітимо, що таке 

зловживання не було систематичним, оскільки запити були направлені від 

двох судів і торкалися технічної сфери. Однак саме небажання направляти 

запит виправдовується в деякому сенсі згаданою доктриною і, як правило, 

застосовується в принципових рішеннях, саме тому Суд ЄС прийняв 

додаткові критерії у своєму рішенні по справі CILFIT з ураховуванням цієї 

доктрину [166]. 
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Від початку в своїх відносинах з національними судами Суд ЄС 

поступово намагався нав’язати їм свій примат (англ. – superiority), однак 

національні суди неохоче приймали таку позицію. На думку М. Броберга, 

доктрину acte clair застосовували частіше, ніж очікувалося. Наприклад, 

Комісія ЄС ініціювала справу проти Швеції, оскільки суди цієї країни не 

звернулися за преюдиціальним рішенням у кількох справах [167]. 

Відповідно, суди застосовували критерії CILFIT так часто, що ця практика 

породила розбіжності в розумінні державами-членами ЄС права Союзу. 

Справді, простежити, яким чином національні суди приймають 

рішення без відповідного звернення до Суду ЄС з преюдиціальним запитом, 

видається надважким завданням, адже кількість цих судів дуже велика. У 

цьому контексті Суд ЄС пропонує їм керуватися такими основними 

характеристиками: 

- по-перше, національний суд має враховувати, що право ЄС 

перекладається кількома офіційними рівно автентичними мовами 

(на момент винесення рішення по справі CILFIT офіційних мов було 

7, а зараз – 27); 

- по-друге, праву ЄС притаманна особлива термінологія і, відповідно, 

навіть якщо судді здається цілком зрозумілим певний термін 

національного права, усе ж він може мати інше значення в праві ЄС;  

- по-третє, специфічне положення права ЄС має тлумачитися в 

певному контексті права ЄС в цілому й при цьому слід враховувати 

розвиток права ЄС виходячи з часу, коли положення має 

застосовуватися [87].  

Однак ці вимоги-рекомендації видалися англійським суддям занадто 

«застрашливими» через великий тиск, який покладається на національні 

суди, що бажають удатися до застосування доктрини acte clair у 

відповідності до національного права [168]. Насправді, не всі одностайно 

підтримали рішення Суду ЄС по справі CILFIT, що в деякому сенсі 

позбавляло суди певної гнучкості при прийнятті рішень [169]. 
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Так, завдяки CILFIT (її формулу можна звести до наступного: 1) 

положення законодавства ЄС не стосуються справи; 2) рішення з 

порушуваного питання вже виносилося; 3) правильне тлумачення є настільки 

очевидним, що не залишає сумнівів) доктрина acte clair стала частиною 

права ЄС, а національні суди все ж отримали підґрунтя для пояснення свого 

небажання співпрацювати із Судом ЄС при застосуванні права ЄС. Оскільки 

ці суди застосовують надане Судом ЄС тлумачення положень права ЄС, вони 

можуть варіювати таке застосування навіть усупереч праву ЄС [166]. 

У 1977 р. Суд ЄС у справі Centrafarm заявив, що зобов’язання 

звертатися з преюдиціальним запитом не поширюються на попередній 

судовий розгляд про прийняття тимчасових заходів, навіть якщо національне 

законодавство не передбачає засобів правового захисту проти цього рішення. 

Ця заява обґрунтовувалась тим, що в світлі ст. 267 преюдиціальне рішення 

застосовується в ході розгляду справи по суті, тобто під час основного 

процесу. Отже випадки попереднього розгляду справ слід розглядати як 

виняток зі сфери застосування цієї статті: «Кожна зі сторін справи має право 

ініціювати судовий розгляд або вимагати розгляду справи по суті й під час 

такого розгляду підняти питання про перегляд попередньо розглянутого 

питання або про передачі питання на розгляд Суду ЄС відповідно до ст. 177» 

(зараз – ст. 286) [23]. 

Що стосується засобів судового захисту на національному рівні у 

випадках, коли не звернення національного суду з преюдиціальним запитом 

породило негативні наслідки або було не виправданим, то мова має йти 

насамперед про так званого «повноважного суддю» (англ. – lawful judge), що 

фактично означає можливість для індивідуумів звернутися до 

конституційного суду зі скаргою в разі неправомірної відмови національного 

суду направити преюдиціальний запит [170]. Федеральний конституційний 

суд ФРН визнав Суд ЄС «повноважним суддею», від звернення до якого не 

звільняються за Конституцією Німеччини (ст. 101(1) Основного закону ФРН) 

[170] і який є суверенним судовим органом, що ухвалює остаточні рішення.  
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Підхід повноважного судді може використовуватися за наявності 

дотримання таких умов: 

- по-перше, має забезпечуватися окремий і посилений перегляд 

дотримання конституції (конституційна юрисдикція);  

- по-друге, така конституційна юрисдикція має передбачати 

можливість перегляду рішень судових установ вищої інстанції за 

позовом індивідів (тобто є додатковий спосіб переглянути остаточні 

рішення таких судів, якщо індивід вважає, що його основоположні 

права були порушені);  

- по-третє, правовій системі відоме поняття «повноважного судді» або 

воно реалізується завдяки функціонуванню інших принципів 

(наприклад, право на справедливий суд) і тому можна допустити 

роль Суду ЄС які такого судді в процесі розгляду справи судом 

останньої інстанції [170]. Так, Суд може анулювати таке рішення й 

направити справу на повторний розгляд до того самого суду.  

Однак такий засіб захисту передбачений тоді, коли винесені рішення 

явно містять «вади», наприклад, коли суд віддає перевагу очевидно 

некоректному тлумаченню або умисно відступає від найбільш підходящого, 

запропонованого Судом ЄС, тлумачення [171]. 

Тут варто зазначити, що 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 (англ. – to try such a 

question) [171]. Так, застосування принципу відповідальності держав за 

порушення права ЄС, ініційованого в рамках окремої справи, може стати 

повноцінним видом судового захисту.  

Відповідно можна вважати, що для національного суду за не 

дотримання обов’язку направити преюдиціальний запит не обов’язково 

наступають серйозні наслідки. Ба більше, сторони справи не можуть 

уплинути на рішення національного суду, щоб той направив або не направив 
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відповідний преюдиціальний запит. Отже, у випадках, коли все-таки суд не 

направляє такого запиту, сторонам не залишається нічого іншого, як подати 

апеляцію на інших підставах. Але якщо сторонам не вдається направити 

преюдиціального запиту на рівні вищого судового з урахуванням того, що 

направляти такі запити мають суди вищої інстанції, сторони de facto вже не 

можуть нічого вдіяти [172]. Коли суд останньої інстанції неправильно 

застосовує право ЄС, виправити його не є можливим; можна лише не 

схвалювати на рівні правової системи такий підхід національного суду [172].  

Іншим видом судового захисту може стати окрема справа в 

національному суді про порушення права ЄС із застосуванням принципу 

відповідальності держав, сформульованого Судом ЄС у таких справах як 

Francovich [173] та Brasserie du Pêcheur/Factortame III [174]. Можливі 

наслідки порушення зобов’язання направити преюдиціальний запит були 

також пізніше виписані Судом і в справі Köbler. Так, він постановив: якщо 

суд не виконає зобов’язання направити преюдиціальний запит, держава 

національності суду може бути притягнена до відповідальності перед 

особою. Але при цьому, як сам Суд ЄС відмітив у справі CILFIT: «Суди так 

само як і будь-які інші судові установи наділені компетенцією визначати, чи 

рішення з питання права є необхідним для винесення ними рішення».  

Однак у справі Köbler суд зазначив таке: «Принцип відшкодування 

шкоди сторонам за порушення положень права Співтовариства [зараз – ЄС] 

державами-членами, за які вони несуть відповідальність, також 

застосовується й до можливих порушень, що виникають з рішень суду 

останньої інстанції» [175]. У справі Traghetti del Mediterraneo SpA v 

Repubblicaitaliana Суд безпосередньо вказав на те, що цей принцип прямо 

стосується неправомірних відмов суду від застосування ст. 267 [172].  

Але попри те, що держави мусять компенсувати шкоду особам у 

випадках неправомірних рішень судів вищої інстанції стосовно направлення 

преюдиціального запиту, все ж це не примусить ці суди діяти належним 

чином. Саме тому деякі науковці стверджують, що справа CILFIT створює 
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прогалину в процедурі судового захисту, спричиняючи умови, за яких особи 

не мають можливості звернутися до Суду ЄС [176]. Таким чином, 

національним судам залишили певне «поле для маневру», яким вони інколи 

зловживають [177]. 

Установчим договором передбачається також й інша процедура – 

процедура ініціювання позову ЄК перед Судом ЄС, якщо вона вважає, що 

держава-член порушує зобов’язання за установчим договором. Такий 

судовий механізм контролю дій держав-членів з боку інституту ЄС був 

закладений установчим Договором і гарантував контроль за діяльністю цих 

держав. При цьому такому позову має передувати спроба врегулювати 

ситуацію поза Судом. Ба більше, ЄК усе ж не зобов’язана ініціювати таке 

провадження, залишаючи лише можливість притягти до відповідальності ЄК 

за незаконну бездіяльність (ст. 265 ДФЄС) або іншу інституцію ЄС. Адже 

Комісія ініціює таке провадження за дуже нечастих обставин, оскільки в 

такому кроці вбачається намір послабити незалежність вищих судових 

установ держав-членів, що негативно впливає на судову систему загалом 

[170].  

Також для індивідуума можна звернутися за захистом своїх прав до 

ЄСПЛ. Навіть якщо Конвенція з прав людини прямо не передбачає права для 

індивіда передавати справу на розгляд Суду ЄС, усе ж свавільна відмова від 

цього може розглядатись як порушення принципу справедливості судового 

розгляду, передбаченого ст. 6 ЄКПЛ. Однак на практиці ЄСПЛ досі не визнав 

відповідних порушень з боку жодної з держав ЄС. Усе ж кілька разів з цього 

приводу виникала дискусія, під час якої ЄСПЛ підкреслив, що ЄКПЛ як така 

не гарантує права передачі справи одним національним судом іншому або 

міжнародному суду в рамках преюдиціального провадження, додавши, що не 

можна повністю виключати можливість за певних обставин сприймати 

відмову національного суду, що розглядає справу як остання інстанція, як 

порушення принципу справедливого судового розгляду, передбаченого ст. 6 

(1) ЄКПЛ, у тих випадках, коли така відмова є «свавільною» [178].  
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Таким чином, не можна повністю виключати факт можливої 

відповідальності за відмову направити преюдиціальне звернення в 

порушення ст. 6 (1) ЄКПЛ. При цьому слід мати на увазі дві важливі умови: 

відмова має бути свавільною (чіткого тлумачення цієї умови надано не було) 

та можливість ЄСПЛ залишити справу без розгляду через неприйнятність 

таких справ, де фігурують взаємовідносини між національними судами та 

Судом ЄС [170]. 

 

Отже, преюдиціальне рішення оголошується сторонам справи, а 

обов’язки для національного суду, а також для інших судів, випливають з 

резолютивної частини такого рішення, яке має розглядатися у світлі 

аргументації, викладеної в тексті. Національні суди зазвичай поділяють 

висловлену Судом ЄС позицію в преюдиціальному рішенні, тож фактів 

недотримання рішень Суду ЄС мало. Навпаки, питання та проблеми 

виникають через ігнорування національними судами права ЄС, що 

виражається у відсутності звернення за преюдиціальною процедурою до 

Суду ЄС ab initio.  

Обов’язкова сила преюдиціального рішення не означає, що 

національний суд не може звернутися за ще одним таким рішенням, адже в 

багатьох випадках під час просування по справі національні суди доходили 

висновку, що додаткове преюдиціальне рішення є дуже бажаним, якщо не 

необхідним. 

Сторони справи, порушеної в рамках національного суду, не є 

сторонами справи в преюдиціальному провадженні. Відповідно сторони не 

зв’язані преюдиціальним рішенням безпосередньо. Усе ж не слід розглядати 

цю «особливість» як можливість для сторін правомірно ігнорувати 

преюдиціальне рішення до того, як національний суд винесе рішення по 

справі в цілому, адже певне запитання постало перед Судом ЄС в результаті 

звернення цих сторін до національного суду. 
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Якщо Суд ЄС у своїй практиці дещо виходив за межі поставленого 

перед ним запитання, деякі держави на певному етапі дотримувалися позиції, 

що преюдиціальне рішення Суду ЄС зв’язує суд, який за ним звернувся, 

тільки в межах поставленого перед Судом запитання (наприклад, Державна 

рада Франції). Однак таке ставлення держав підривало саму ідею 

обов’язковості преюдиціальних рішень Суду ЄС для інших національних 

судів, які самостійно не звернулись до Суду ЄС.  

У більшості випадків звернення до Суду ЄС розглядається швидше як 

право, а не обов’язок національних судів. При цьому ст. 267 ДФЄС розрізняє 

національні суди, проти рішень яких не існує засобів юридичного захисту в 

межах національного права, та суди, рішення яких не підлягають 

оскарженню. Суди першого типу можуть здійснити запит преюдиціальних 

рішень, тоді як національні суди другого типу зобов’язані це зробити. 

Преюдиціальне звернення є «конституційним обов’язком» судів у розумінні 

ч. 3 ст. 267 ДФЄС. У справі CILFIT Суд ЄС підкреслив, що обов’язок по 

зверненню з запитом до Суду ЄС базується на співробітництві судових 

систем держав-членів та Союзу й прописаний Договором для вдосконалення 

належного застосування права ЄС та його єдиної інтерпретації в усіх 

державах-членах. Обмеження в співробітництві передбачаються за певних 

умов: 1) правильне застосування положень права є настільки очевидним, що 

не залишає місця для будь-якого розумного сумніву щодо засобу, яким 

потрібно вирішувати порушене питання (доктрина acte clair, доповнена 

пізніше рішенням Суду в справі CILFIT). Крім того, національний суд 

повинен бути впевнений, що запитання рівно очевидне для національних 

судів інших держав-членів та Суду. Якщо ці умови виконані, національний 

суд може утриматися від винесення запитання на розгляд Суду та прийняти 

відповідальність за його вирішення; 2) національний суд не повинен 

звертатись із запитом про преюдиціальне рішення, якщо подібне запитання 

вже було розглянуте Судом ЄС в попередніх справах (доктрина acte éclaire).  
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Можливість для індивідуумів звернутися до конституційного суду зі 

скаргою в разі неправомірної відмови національного суду направити 

преюдиціальний запит передбачається за певних умов у межах концепції 

повноважного судді, під яким фактично розуміється Суд ЄС.  

Національне право може передбачати відшкодування за порушення 

обов’язку передати питання на розгляд Суду ЄС, яке може настати в 

результаті порушення справи Комісією ЄС при недотриманні державою-

членом приписів законодавства ЄС. У такому випадку, держави може 

понести відповідальність. 

Особа може звернутися за захистом своїх прав до ЄСПЛ на підставі 

порушення принципу справедливого судового розгляду, передбаченого ст. 6 

(1) ЄКПЛ, у тих випадках, коли відмова національного суду передавати 

справу на розгляд Суду ЄС є свавільною.  
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3.2. Особливості звернень держав-членів до Суду ЄС в рамках 

преюдиціальної процедури 

 

Преюдиціальне провадження впливає не тільки на відносини між 

європейськими інститутами, Судом ЄС та національними судами, воно також 

має вплив на взаємодію між національними судами нижчої інстанції та 

національними судами останньої інстанції. Ухвалення преюдиціального 

рішення робить Суд ЄС третьою стороною в правовідносинах між згаданими 

судами, ураховуючи той факт, що Суд може «звільнити» суд нижчої інстанції 

від обов’язкового застосування постанов суду вищої інстанції. Саме 

преюдиціальна процедура дозволяє національному суду оскаржувати 

рішення вищих національних судів, адже рішення Суду ЄС, до якого 

звертається такий суд, буде обов’язковим для всіх національних судів, у тому 

числі й для суду останньої інстанції, якому навіть, можливо, у зв’язку з 

ухваленням преюдиціального рішення доведеться змінити позиції у своїх 

постановах. 

Беручи до уваги проаналізовані в попередніх розділах особливості 

преюдиціальної процедури в Суді ЄС, можна з упевненістю говорити про те, 

що система преюдиціальних рішень Суду дуже нагадує діалог між суддями, 

які мають співпрацювати з метою забезпечення правильного застосування і 

єдиного тлумачення європейського права. Національні судді відіграють 

фундаментальну роль у цій процедурі, тому що вони є тими, хто приймає 

рішення про направлення преюдиціального запиту, як це було 

продемонстровано в попередньому розділі, і таким чином беруть участь у 

розробці правового порядку ЄС [179, c. 12]. 

Європейські держави не так легко поступалися своїм суверенітетом 

під час інтеграції й важливим прикладом ілюстрації цього в контексті 

процедури преюдиціального провадження в рамках Суду ЄС є справа про 

ратифікацію Данією Маастрихтського договору. Коли Данія ратифікувала 

цей документ, Верховний суд країни дійшов висновку, що договір відповідає 
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ст. 20 Конституції Данії, а ця стаття дозволяє делегувати державну владу 

країни міжнародній організації (наддержавному утворенню) лише у 

встановлених законом межах [180, с. 14]. Своєї черги, Верховний Суд Данії 

додав дві умови: по-перше, делегування повноважень не може призвести до 

прийняття актів, що суперечать Конституції держави; по-друге, той факт, що 

повноваження повинні бути «визначені законом», означає, що данські судді 

можуть оголосити підтриманий Судом ЄС акт не чинним для країни, якщо 

прямо встановлюється, що такий акт виходить за межі делегованих Союзу 

повноважень [180, с. 14]. 

Суд Данії є не єдиним, який наслідує теорію державного суверенітету. 

Німецькі, англійські та італійські суди також виносили рішення, які 

ґрунтувалися на ній. Теорія державного суверенітету передбачає, що 

верховенство європейського права не випливає з його власної природи, а 

походить від національних конституцій, які «дозволяють» праву ЄС бути 

вищим (англ. – supreme). Попри те, Суд ЄС є єдиним судом, уповноваженим 

визначити положення європейського права недійсними, керуються ж таким 

рішенням саме національні суди і, отже, саме вони мають право вирішувати, 

чи застосовувати таке рішення на національному рівні, відштовхуючись при 

цьому від принципів їхніх конституцій [180, с. 14]. Відповідно, 

преюдиціальний запит до Суду ЄС є способом для національного суду 

«кинути виклик і протистояти» європейському законодавству [179]. 

Національний суддя сам вирішуватиме, зрештою, чи застосовувати 

положення права ЄС, чи ні, тому преюдиціальне рішення з цього погляду є 

механізмом ввічливого примусу Суду дотримуватися національних 

конституційних засад держав-членів, замість того, щоб отримувати 

правильне тлумачення й застосування європейського права [179].  

Не всі держави-члени поділяють думку, що Європейський Союз 

представляє єдиний правовий порядок. Так, теорія інтерговернменталізму, 

яка ґрунтується на принципі, що Суд ЄС не має права діяти всупереч 
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інтересам держав-членів, підкреслює їхню фундаментальну роль у розвитку 

європейської правової системи.  

Попри те, активність Суду ЄС дедалі збільшується. Останні дані, 

наведені самим Судом за період з 2009 по 2013 рр., свідчать про тенденцію 

до збільшення кількості звернень до нього, причому левову частку нових 

справ становлять саме звернення в порядку преюдиціального провадження 

[181]. Якщо 2009 р. Судом було розглянуто 302 преюдиціальних звернення, 

то 2013 р. – 450. Цікаво зазначити, що кількість звернень до Суду ЄС за 

прямою процедурою навпаки, стрімко зменшується: 2009 р. таких звернень 

було 143, а 2013 р. – удвічі менше (72) [181]. Статистика, що підтверджує 

тезу про поступове збільшення кількості преюдиціальних звернень, 

представлена Судом і в рубриці «розглянуті справі»: якщо 2009 р. він 

розглянув 259 преюдиціальних звернень, то 2013 – уже 413; водночас 

кількість прямих звернень так само зменшилася: 2009 р. було розглянуто 215 

звернень, а 2013 р. – уже 110 [181]. 

Статистика позовів за преюдиціальною процедурою до Суду ЄС зі 

сторони держав-членів свідчить про зростання їхньої кількості. Так само 

цікаво зазначити найбільш активні держави, які перевершили інших за 

кількістю своїх звернень. Так, за період з 1998 по 2008 рр. Німеччина 

випередила інші країни за кількістю позовів (у середньому 55,3 позови на 

рік), далі слідує Італія – 39,6 позовів на рік, Австрія – 26,4 позови, 

Нідерланди – 22,5, Велика Британія – 18,5, Бельгія – 17,6, Франція – 16,1, 

Іспанія – 13,3. Інші держави відзначаються значно меншою кількістю 

звернень – у середньому за рік на одну країну припадає 4-5 звернень [181]. 

Важливо проаналізувати статистику звернень до Суду ЄС з боку нових 

членів ЄС. Так, офіційні дані свідчать, що Болгарія та Румунія за період з 

2007 по 2008 рр. звернулися до Суду за преюдиціальною процедурою по 0,5 

раза. Легко можна помітити, що є різниця в кількості преюдиціальних 

звернень від різних держав-членів. Нові члени Євросоюзу в період між 2004 і 

2007 роками направили лише 35 преюдиціальних запитів до Суду ЄС. Це 
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дуже мало, особливо у порівнянні зі «старими» державами-членами, які 

направили 702 запитів протягом того самого періоду [182]. Видається, що 

процедура преюдиціального звернення не має успіху в нових державах ЄС, 

проте слід зазаначити поступове збільшення їхньої активності, що свідчить 

про намір зрозуміти та освоїти цю процедуру. 

Тим не менше, є й доволі негативний досвід, набутий новими 

державами-членами ЄС у процесі відносин із Судом. Ідеться про низку справ 

(так звані справи Ynos), які Суд ЄС відмовився розглядати через брак 

юрисдикції. Так, у 2005 р. він відхилив низку звернень від національних 

судів нових держав-членів, стверджуючи, що він не володіє юрисдикцією 

ratione materiae. Суд постановив: не дивлячись на те, що позивач 

стверджував, нібито національне законодавство суперечить вищій нормі 

національного законодавства та положенням європейського права, суть справ 

виходила за межі європейського права й предмет справи не був подібний до 

ситуацій, передбачених у договорах і, відповідно, Суд не знайшов 

юрисдикції [183]. Ці справи показують: нові держави-члени Європейського 

Союзу вже встигли напрацювати достатньо багату національну процесуальну 

базу й тому для Суду ЄС було непростим завданням розглядати відповідні 

справи за їхніми зверненнями, оскільки ці держави фактично мали «накласти 

європейську правову систему на повноцінну національну досить штучним 

шляхом» [95, с. 1615]. 

Суд ЄС також відхилив низку звернень через те, що йому не 

вистачало компетентності ratione temporis. Зокрема, він дійшов висновку, що 

не зможе ухвалити преюдиціальне рішення, тому що факти в справі в 

основному провадженні передували вступу нової держави-члена до 

Європейського Союзу [184]. Це рішення Суду також не може не викликати 

певних сумнівів і запитань. Перш за все, Суд ЄС не пояснює, яким чином він 

дійшов такого висновку, оскільки такий обмежений підхід до розгляду 

справи на предмет юрисдикції також не враховує фактичного стану справ, 

коли нові держави-члени застосовували європейське законодавство ще до 
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їхнього вступу: адже більшість європейських директив були реалізовані в 

рамках національної правової системи, які набрали чинності задовго до 

приєднання держав до Союзу [95, с. 1615]. Як відомо, членство в Союзі 

передбачає взяття на себе прав та обов’язків як тих, що вже існують, так і 

потенційних, системи ЄС та інституційних рамок, – відомих як acquis 

communautaire. Вони, зокрема, включають: зміст, принципи та політичні 

завдання установчих договорів; законодавство, ухвалене з метою 

імплементації договорів, та практику Суду; декларації та резолюції, ухвалені 

в рамках Співтовариства; міжнародні угоди та угоди між державами-

членами, пов’язані з діяльністю Союзу. 

Такі рішення Суду мали негативний вплив на готовність судів нових 

держав-членів направляти преюдиціальні запити в Люксембург. Загалом, цю 

вимогу можна тлумачити досить широко як вимогу, щоб усі обставини 

справи мали місце після вступу держави в ЄС (тобто справа має бути 

виключно такою, що виникла після набуття членства в Союзі). У деяких 

випадках справи Ynos використовувались як універсальна причина навіть не 

обговорювати можливості преюдиціального звернення тоді, коли факти (або 

деякі з них) мали місце до вступу держави до Союзу. В інших випадках 

справи Ynos розглядаються як перешкода на шляху до будь-якого 

застосування права ЄС національними судами. При цьому більшість 

національних суддів не змогли зрозуміти, що рішення в справі Ynos 

стосується насамперед компетенції Суду ЄС щодо преюдиціальної 

процедури й що він не пропонує «універсального» підходу до дії права ЄС у 

часі після вступу держав до Союзу [95, с. 1615]. 

Можливо, конституційно найбільш важливою низкою справ, 

ініційованих державами після вступу в 2004 і 2007 роках, були справи, які 

стосуються мов. Як відомо, своєчасний та якісний переклад вторинного 

законодавства на вісім мов нових держав-членів, що приєдналися до Союзу в 

2004 р., відповідними інституціями забезпечено не було. Суд ЄС, 

проаналізувавши цю проблему, у двох рішеннях прямо або опосередковано 
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визнав, що справді, обов’язкові та належним чином опубліковані версії 

законодавства ЄС мовами нових держав-членів відсутні [95, с. 1615]. 

На жаль, немає перевірених даних щодо кількості національних 

судових розглядів, в яких порушувалася б проблематика права ЄС. Отримати 

такі дані не видається можливим, оскільки рішення національних судів 

публікуються частково. Крім того, відмінність підходів до розуміння поняття 

«судової установи» у світлі ст. 267 ДФЄС та підходів самих держав-членів 

також впливає на статистику кількості справ у національних судах [112, с. 2]. 

Як уже було продемонстровано, преюдиціальне звернення передбачає 

наявність двох умов: по-перше, справа має розглядатися в суді держави-

члена й породжувати певні запитання щодо застосування законодавства ЄС, 

які можуть стати основою для такого звернення. По-друге, суддя чи судді 

відповідного національного суду повинні вирішити, чи направляти таке 

звернення. Перша умова стосується структурних факторів, у той час як 

фактори поведінки є основою для другої. У принципі, фактори поведінки 

визначають, які держави-члени більш схильні робити звернення до Суду, а 

які тяжіють до утримання. 

Однак правники М. Броберг та Н. Фенгерг підійшли до з’ясування 

таких можливих чинників більш детально й проаналізували низку теорій та 

факторів, які, на їхню думку та інших юристів, можуть впливати на кількість 

преюдиціальних звернень в різних державах. Ці фактори є такими: розмір 

держави та кількість населення країни; бажання ініціювати судовий розгляд у 

різних державах-членах; дотримання нею законодавства ЄС; також 

додатково виділяється такий фактор як «транскордонна активність» [40, с. 

41]. Особливістю аналітичного підходу зазначених авторів є розгляд цих 

факторів у сукупності. 

Що стосується першого фактора, менші за розміром країни з меншою 

кількістю населення, як правило, співвідносяться з кількістю можливих 

запитів [186]. У цих країнах, відповідно, менше приводів розпочати судовий 

процес і, таким чином, вдатися до преюдиціальної процедури, у порівнянні з 
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більшими за розміром і населенням країнами. Крім того, чим більше 

населення, тим привабливішою є країна як імпортер. Справді, такою 

практичною особливістю функціонування європейського ринку можна 

пояснити більшу кількість «законодавчих викликів» для різних суб’єктів 

економічної діяльності. Як свідчить статистика, у період до 1998 р. з 832 

преюдиціальних звернень стосовно вільного переміщення товарів 303 

звернення стосувалися німецького законодавства, що вказує на 

протекціоністський характер законодавства ФРН або на потужний, значний 

обсяг та привабливість ринку країни для її іноземних торговельних партнерів 

[40, с. 42]. У результаті виклики в законодавстві ФРН, які заважали вільній 

торгівлі, були передані на розгляд до Суду ЄС шляхом ініціювання 

преюдиціальної процедури. Таким чином, цифри підтверджують існування 

певного зв’язку між чисельністю населення й кількістю преюдиціальних 

рішень, направлених державами-членами. 

Тим не менше ці цифри значно відрізняються навіть для країн, які 

мають порівняно однаковий розмір населення. Наприклад, німецькі та 

італійські суди направляють понад удвічі більшу кількість преюдиціальних 

рішень на одного жителя у порівнянні з відповідною кількістю французьких 

та британських судів. Те саме стосується й судів Австрії, Бельгії та 

Нідерландів, які направляють понад учетверо більше звернень, ніж 

ірландські й португальські суди. Кількість звернень від судів у 

скандинавських країнах перебуває десь посередині між цими двома групами. 

Таким чином, розмір держави-члена може бути фактором, який лише 

частково пояснює відмінності в кількості преюдиціальних звернень, а тому 

інші фактори також мають бути взяті до уваги [112, с. 6]. 

Варто розглянути наступний фактор – транскордонної активності. Той 

факт, що більша транскордонна активність держав «продукує» більшу 

кількість преюдиціальних позовів, також не має дивувати, якщо врахувати, 

що питання співвідношення національного законодавства таких держав із 

правом ЄС поставатиме в процесі реалізації відповідних економічних 
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транзакцій. Як і будь-які відносини, що випливають із контрактних 

зобов’язань, транскордонні (або навіть транснаціональні) відносини 

створюють підстави для вирішення спорів. Національні закони не були 

призначені для вирішення спорів, що виникають з транснаціональних угод. 

Цей пробіл заповнюється правом ЄС. Національні суди відзначають 

актуальність законодавства ЄС у сприянні транснаціональній економічній 

активності й визнають компетенцію Суду ЄС тлумачити положення 

відповідних законодавчих актів. Таким чином, зі збільшенням обсягу таких 

операцій між державами ЄС збільшується й кількість колізій між 

національним законодавством та законодавством ЄС і, відповідно, 

збільшується попит на вирішення спорів транснаціонального характеру [179]. 

Однак, на жаль, цей фактор не може вважатися достеменним, оскільки 

він також не пояснює наявні особливості торговельних відносин держав. 

Наприклад, значне збільшення транскордонної активності Ірландії останнім 

часом не призвело до збільшення кількості преюдиціальних позовів. 

Частково це можна пояснити тим, що на цей фактор не впливає збільшення 

кількості застосування положень права ЄС безвідносно до інтенсивності 

транскордонної активності держав-членів ЄС [40, с. 43]. 

Другий фактор, який може впливати на кількість спорів щодо 

положень права ЄС, які виникають у національних судах, і тим самим є 

умовою sine qua non для врахування національним судом при прийнятті 

рішення щодо направлення преюдиціального запиту, є те, що тенденція 

вирішувати спори в судовому порядку в деяких державах-членах є відносно 

меншою у порівнянні з використанням інших методів. Іншими словами, 

рівень судової активності (англ. – litigation rate) може істотно різнитися в 

різних державах-членах. Науковці стверджують, що високий рівень 

національної судової активності, як правило, співвідноситься з великою 

кількістю преюдиціальних звернень від відповідних держав-членів [112, с. 6; 

187]. Як демонструє дослідження М. Вінка, М. Клеса та Ц. Арнольда, 

високий рівень національної судової активності в поєднанні з великою 
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чисельністю населення свідчить про більшу кількість преюдиціальних 

звернень [187]. 

Данія має найменше суддів стосовно чисельності населення (6 на 100 

000). Водночас у Німеччині на 100 000 населення припадає 23 судді, що 

фактично майже вчетверо більше. Інші країни, розглянуті в дослідженні 

(Польща, Італія, Бельгія та Швеція), також мають у середньому 20 суддів на 

100 000 жителів. Австрія, яка вирізняється особливо великою кількістю 

звернень відносно чисельності населення, має 18 суддів на 100 000 жителів. 

Ці цифри, можливо, підтверджують припущення, що є певне співвідношення 

між рівнем національної судової активності держави-члена (у цьому випадку 

йдеться про кількість суддів відносно чисельності населення) і кількістю 

преюдиціальних звернень, які направляються її судами, однак так само 

можна вважати ці чисельні порівняння достатньо відносними [188]. 

Це, своєї черги, означає, що є низка факторів поза сферою дії 

національних суддів, які на практиці можуть вплинути на кількість 

преюдиціальних посилань від кожної з держав-членів. По-перше, національні 

правила підсудності є одним із таких факторів, оскільки в деяких країнах 

можна значно легше оскаржити положення національного законодавства, ніж 

в інших. По-друге, створення відповідних державних органів згідно з 

національним законодавством для забезпечення дотримання права ЄС у 

судовому порядку, на заміну звичайному адміністративному нагляду та 

реалізації, також може сприяти збільшенню кількості преюдиціальних 

звернень [189]. По-третє, цілком імовірно, що схильність різноманітних 

торгових асоціацій, спілок та інших важливих правових суб’єктів у 

державах-членах використовувати правову допомогу й вдаватися до 

законодавства ЄС, щоб оскаржити положення національного законодавства, 

теж є фактором, який може вплинути на кількість преюдиціальних звернень 

національних судів до Суду ЄС. 

Що стосується такого фактора, як рівень відповідності національного 

законодавства праву ЄС, то він так само лише частково може пояснити 
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інтенсивність звернень до Суду ЄС із преюдиціальною процедурою. На жаль, 

не існує чіткої формули для встановлення відносного рівня відповідності 

законодавства різних держав-членів праву ЄС. Натомість рівень 

невідповідності національного законодавства положенням права ЄС справді 

створює підґрунтя для відносно підвищеної кількості позовів щодо 

законодавства такої держави у порівнянні з державами, які сумлінно 

інкорпорують вимоги норм права ЄС у внутрішнє законодавство [40, c. 44]. У 

цьому ключі необхідно з’ясувати ступінь невідповідності національного 

законодавства вимогам права ЄС, а найкращим способом видається аналіз 

позовів про порушення, ініційованих Комісією проти держав-членів на 

підставі ст. 258 ДФЄС, що згадувалася в попередньому підрозділі роботи. 

Таким чином можна дізнатися про всі випадки запізнілої імплементації та 

про випадки більшості порушень права ЄС. Однак слід пам’ятати, що не всі 

порушення права ЄС призводять до ініціювання процедур про порушення, 

оскільки Комісія досконало не обізнана з національним правом держав-

членів, особливо в контексті застосування. На практиці для отримання 

інформації про недоліки в національному законодавстві Комісія часто 

покладається на сторони справи. Це означає, що, імовірно, більше скарг 

генеруються у великих державах з більшим населенням і підприємствами, 

здатними подавати такі скарги. Особливо якщо врахувати, що Комісія 

наділена широкими повноваженнями в питанні ініціювання процедури про 

порушення й часто діє, виходячи з політичних мотивів (як приклад такої 

політичної доцільності не ініціювати відповідну процедуру можна навести 

справу Sear Fruit та інші [190]).  

У контексті практичного застосування зазначеного фактора варто 

зробити наголос на таких країнах як Данія та Фінляндія, які вирізняються 

високим рівнем відповідності й дотримання норм права ЄС (порівняно, 

наприклад, із Бельгією чи Нідерландами). Це справді може пояснити меншу 

кількість звернень з боку двох зазначених країн. Однак треба зауважити, що 

цей фактор так само не є абсолютним: він не пояснює меншу кількість 
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звернень від Франції та Іспанії, ураховуючи рівень їхнього дотримання права 

ЄС або ж навпаки, більшу відносно цих країн кількість звернень ФРН, 

зважаючи на рівень відповідності німецького національного права 

законодавству ЄС [40, c. 47]. 

Крім того, фахівці в цій сфері М. Броберг та Н. Фенгерг спробували 

дослідити конституційного устрою держав-членів ЄС як окремого можливого 

впливу на кількість преюдиціальних запитів. Вони порівняли кількість 

преюдиціальних звернень з боку країн мажоритарної демократії та 

конституційної демократії [40, c. 50].  

Висувалася теорія щодо наявності конкуренції між вищими та 

нижчими судами: останні прагнули досягти більшої автономії [40, c. 52]. 

Однак наявність такої «змови» нижчих судів щодо вищих видається 

малоймовірною, адже не слід забувати про основну ціль звернення за 

преюдиціальною процедурою – отримати роз’яснення стосовно правильності 

застосування тієї чи іншої норми. Тим більше, виходячи з цієї логіки, нижчі 

національні суди могли б у такому разі «йти до кінця» й намагатися уникати 

звернення до наднаціонального суду також, щоб той не стримував їхньої 

діяльності.  

Деяка юридична література фокусується також на ролі громадської 

думки з питань європейської інтеграції, що чинить тиск на національного 

суддю: чим менш позитивно до євроінтеграції ставиться громадськість, тим 

менша ймовірність, що національний суддя направить справу до Суду ЄС. 

У цьому контексті варто звернути увагу на особливості національних 

правових систем, які можуть впливати на кількість звернень. Наприклад, 

якщо суди деяких держав-членів мають на розгляді кілька справ з одним і 

тим самим питанням, то зазвичай вони звернуться з цього приводу до Суду 

ЄС лише один раз. Однак законодавство деяких країн (наприклад, Італії) 

вимагає окремого звернення по кожній справі, щоб надати можливість 

сторонам цих справ передати Суду ЄС свої спостереження та позиції [191]. 

Відповідно, кількість ініційованих такими національними судами справ 
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перевищуватиме кількість звернень від інших держав з іншим (відмінним) 

законодавством.  

Цікаво проаналізувати законодавства Нідерландів, в якому 

передбачено залежність оплати роботи судів від кількості винесених 

протягом кожного окремого року рішень. Ураховуючи те, що звернення на 

розгляді Суду ЄС може перебувати достатньо довго,
15

 кількість прийнятих 

рішень може бути меншою за бажану, а це, звичайно, може стати однією з 

причин відсутності великого бажання національних судів звертатися з 

преюдиціальним запитом [68]. 

Відносність структурних факторів, що були розглянуті вище, не 

дозволяє встановити з достатньою впевненістю чіткий показник, від якого 

можна відштовхуватись, порівнюючи кількості звернень і різних факторів, 

які на цю кількість впливають. В цілому, численні емпіричні дослідження та 

порівняння, висування різноманітних теорій та концепцій (без підкріплення 

позицій достатніми даними та наведення переконливих аргументів) і 

комплексне застосування вищезазначених факторів все ж не пояснюють 

розбіжності в кількості звернень за преюдиціальною процедурою. Швидше за 

все розбіжності можна пояснити наявністю кількох таких взаємопов’язаних 

факторів.  

З усіх країн ЄС тільки Данія, Нідерланди, Фінляндія й Велика 

Британія (Англія та Уельс) не мають національної преюдиціальної 

процедури. У Швеції ця процедура не передбачена в системі 

адміністративних судів, але суд загальної юрисдикції може передавати 

справи до Верховного суду для преюдиціального розгляду, при цьому 

зацікавлені сторони мають надати свою згоду. Верховний суд може 

відмовитися надати відповідь, якщо питання є несуттєвим з погляду 

майбутнього застосування закону.  

                                                           
15

 Приміром, середня тривалість преюдиціальної процедури у 2012 р. становила майже рік і три місяці [192]. 
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На основі аналізу національних доповідей преюдиціальну процедуру 

можна звести до чотирьох основних категорій. Преюдиціальне звернення за 

рішенням: 

(I) до Конституційного суду,  

(II) до суду в іншій галузі права,  

(III) до суду останньої інстанції в тій самій галузі права і  

(IV) для того щоб вирішити питання юрисдикції щодо предмета 

спору між двома галузями права, а також у випадках, коли 

рішення судів різних юрисдикцій суперечать одне одному [42]. 

Що стосується звернень до Конституційного суду в Бельгії, Австрії, 

Італії, Люксембургу, Німеччині та Іспанії, такі суди розглядають питання про 

конституційність актів, передані їм на розгляд іншими судами для надання 

преюдиціальних рішень. Проте в Бельгії це стосується тільки положень щодо 

рівності, заборони дискримінації та свободи викладання, передбачених 

Конституцією [42]. 

Підстави, згідно з якими суд, що розглядає якусь справу й може 

визнати певний акт конституційним, регулюються по-різному. У Німеччині 

направлення запитання до Конституційного суду вимагає, щоб суд, який 

розглядає справу, був упевненим, що акт є неконституційним. Бельгійському 

праву відомі доктрини acte clair та acte éclairé, які, однак, не відносяться до 

обов’язку передати справу для преюдиціального розгляду в разі, якщо 

рішення судів можуть бути оскаржені. В Італії не потрібно направляти 

преюдиціальне звернення, якщо питання про неконституційність є очевидно 

безпідставним.  

У принципі, рішення Конституційного суду є обов’язковими, але 

системи відрізняються залежно від того, чи поширюється ця обов’язковість 

за межі певної справи. 

Розглядаючи категорію преюдиціальних звернень до суду в різних 

галузях права, де трапляється конфлікт юрисдикцій судів різних галузей, 

найбільш прогресивний спосіб вирішення конфліктів повноважень може бути 

http://juradmin.eu/colloquia/2002/gen_report_en.pdf
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в Франції, де проблема вирішується за допомогою спеціального суду 

(Tribunal des Conflits), до якого входять судді останніх інстанцій в різних 

галузях права. Державна рада може звернутися зі справою про розподіл 

повноважень між судами загальної юрисдикції та адміністративними судами 

(відповідно, Касаційний суд може зробити те ж саме в такому випадку) до 

цього спеціального суду. Основне судове провадження призупиняється до 

тих пір, поки спеціальний суд не винесе загальнообов’язкову для всіх судів 

постанову [42]. 

Щодо Німеччини, то у випадках, коли не збігаються винесені судами 

різних галузей рішення з одного й того самого питання, суди останньої 

інстанції в п’яти галузях права (Bundesgerichtshof, Bundesverwaltungsgericht, 

Bundessozialgericht, Bundesfinanzgericht і Bundesarbeitsgericht) утворюють 

спільний сенат, який аналізує справи, в яких суд останньої інстанції має 

намір відступити від юридичної практики іншого суду останньої інстанції 

або спільного сенату [42]. 

У Греції справа може бути передана до спеціального суду (Вищий 

спеціальний суд – Cour Speciale Supérieure) для преюдиціального розгляду 

щодо тлумачення або конституційності акта, якщо два з трьох судів 

останньої інстанції ухвалили суперечливі постанови. Постанови спеціального 

суду Греції мають силу erga omnes. Цей суд також розглядає преюдиціальні 

рішення, вирішуючи, чи є певна норма міжнародного права 

загальновизнаною. Якщо таке питання постає перед будь-яким судом Греції, 

суд передає справу на розгляд спеціального суду для преюдиціального 

рішення [42]. 

Що стосується випадків звернення за преюдиціальним рішенням до 

суду іншої галузі права, то в цілому рішення по справі в основному 

провадженні може потребувати думки стосовно питання, яке під час розгляду 

справи може підпадати під галузі права іншого суду. За таких обставин у 

деяких країнах суд повинен призупинити основне провадження й направити 

відповідний преюдиціальний запит до іншого суду, щоб дізнатися його 
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думку. Така система діє у Франції, Португалії та Німеччині. Процедура може 

(принаймні у Франції), усупереч прописаній у ст. 267 процедурі, 

передбачати, що суд не надсилає преюдиціальний запит одразу [42].  

Як іще один важливий приклад особливостей національної процедури 

можна навести Бельгію, де Державна рада призупиняє провадження, поки 

сторона справи ініціює судовий розгляд у загальному цивільному або 

кримінальному суді щодо того, чи не були процедурні матеріали справи 

якимось чином сфальсифіковані [42]. 

Що стосується звернень за преюдиціальним рішенням до суду вищої 

інстанції, слід зазначити про таке. Для того щоб отримати відповідь від суду 

найвищої інстанції якомога швидше, у деяких країнах передбачається 

можливість для суду нижчої інстанції передати справу до суду вищої 

інстанції для винесення преюдиціального рішення, таким чином 

пропускаючи звичайну процедуру апеляції. У Франції адміністративний суд 

першої інстанції (tribunal administratif) й адміністративний апеляційний суд 

(cour administrative d’appel) може запитати думку щодо правового питання в 

зв’язку з головним предметом позову, якщо це юридичне питання є новим, 

особливо складним, і постає в низці справ. Питання передається Державній 

раді, яка має відповісти протягом трьох місяців, при цьому думка не є 

формально обов’язковою. У Греції та Португалії розробляються плани 

запровадити аналогічну практику.  

У Франції процедура преюдиціальне запиту застосовується в 

цивільному і, з деякими особливостями, в кримінальному праві. Суд 

розглядає близько 12 запитів на рік, що обумовлено процедурою подачі. Так, 

правова суть запиту повинна бути дійсно новою для офіційної інтерпретації 

правозастосування, а спірна ситуація повинна бути складною. 

У цивільних справах, розглянутих Районним судом Ірландії, сторона 

може попросити суддю направити питання права для визначення до Вищого 

суду. Відповідно окружний суд може звернутися з правовим питанням до 
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Верховного суду для роз’яснень. У кримінальних справах така процедура 

застосовується районним судом, але не окружним [42]. 

Закон Шотландії про створення парламенту й уряду країни від 1998 р. 

також передбачає преюдиціальну процедуру, відповідно до якої суд нижчої 

інстанції передає справу до суду вищої інстанції для винесення рішення 

щодо дійсності законів, прийнятих парламентом Шотландії, та 

адміністративних рішень виконавчих органів влади при оцінці за певними 

критеріями. Наприклад, якщо є сумніви, чи відповідає певний закон або 

адміністративне рішення праву ЄС або Європейської конвенції з прав 

людини, суд нижчої інстанції може передати це питання до суду вищої 

інстанції для ухвалення преюдиціального рішення [42].  

Попри це, альтернативний аналіз свідчить, що країни керуються 

раціоналізмом як теоретичної основи для розуміння, чому вони визнають за 

Судом ЄС юрисдикцію, яка вища за національну правову систему. В основі 

такого підходу лежить розуміння, що Суд ЄС покликаний слугувати 

інтересам урядів держав-членів [193]. Як стверджує Дж. Гаррет, уряди країн 

ЄС при бажанні могли б «ігнорувати» рішення Суду або вносити зміни до 

європейського правопорядку шляхом прийняття багатосторонніх угод. Але 

оскільки уряди цього не роблять, отже, вони задоволені чинним порядком 

[193]. Однак, те, що держави-члени явно не заперечують проти процедури 

преюдиціального провадження Суду ЄС, ще не є доказом того, що Суд 

представляє їхні національні інтереси на достатньому рівні, адже їм може 

просто бракувати інституційних засобів для протистояння повноваженням 

Суду [193]. У цьому випадку відсутність прямого заперечення слідувати 

рішенням Суду не означає, що держави-члени повністю поділяють 

(визнають) його авторитет. 

Важливо проаналізувати, яким чином Суд «навчав» держави-члени 

приймати норми, що стосуються ролі наднаціонального права, і як ці 

держави «засвоювали» норми завдяки національним судам в період з 1952 по 

2007 роки. Можемо говорити про те, що Суд учив держави-члени 
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«верховенству права ЄС», зокрема шляхом створення доктрин прямої дії та 

верховенства права ЄС [194, c. 17]. Основним показником, який указує на 

згоду членів ЄС на юрисдикцію Суду є процедура преюдиціального 

провадження. Ба більше, вона, можливо, є найточнішим способом перевірити 

наявність згоди держав-учасниць на юрисдикцію Суду, адже ця процедура 

ґрунтується на добровільних засадах. На відміну від прямих позовів у 

випадках, коли Комісія чи держава-член може заявити, що інша держава-

член не дотрималася норм законодавством ЄС, преюдиціальна процедура не 

є обов’язковою для них. 

Преюдиціальне звернення до Суду ЄС надає країнам дві додаткові 

переваги: по-перше, суд бере безпосередню участь у прийнятті рішень, по-

друге, він отримує переваги від прийняття рішення. Фактично преюдиціальне 

звернення дає національним судам можливість прямо впливати на державну 

політику або, іншими словами, є «... розширенням прав і можливостей суду» 

(суди нижчої інстанції та їхні судді отримують спосіб взаємодіяти з органом, 

наділеним найвищою юрисдикції в ЄС, і таким чином вони де-факто беруть 

участь у судовому перегляді законодавства) [52]. Навряд чи суди могли б 

бути наділені таким привілеєм на рівні національної правової системи. Якщо 

постанова Суду ЄС приводить до більш прийнятного результату, ніж він 

розраховував, для національного суду, такий суд скористається своїми 

повноваженнями й зміцнить свій авторитет. З погляду розподілу влади щодо 

прийняття рішень, то розширення прав і можливостей, яке надає Суд, є 

аналогічним до розширення права визначати політику для більш широкої 

групи зацікавлених суб’єктів, ніж раніше. Тепер ці суб’єкти можуть 

оскаржити панівне становище інших гілок влади й здійснювати прийнятнішу 

для них політику [179, c. 11]. 

Друга перевага полягає в захисті від скасування рішень, яким 

користуються національні суди, в основі якого лежить відповідне рішення 

Суду ЄС. Рішення національного суду нижчої інстанції може бути скасоване 

вищим національним судом. Крім того, рішення вищого суду, що суперечить 
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побажанням уряду, може бути скасоване новим законодавчим актом. Однак з 

огляду на те, зі скількома складнощами зіштовхуються національні органи 

влади при відміні рішення Суду ЄС, використання процедури 

преюдиціального запиту пропонує національним судам стратегію мінімізації 

ризиків відміни їхніх рішень [179, c. 11]. Таким чином, звертаючись до Суду 

ЄС, національні суди можуть реалізовувати найбільш придатну для них 

політику без ризику відміни їх рішень на практиці. 

Перетворюючи процедуру преюдиціального провадження на механізм 

забезпечення виконання законодавства Євросоюзу, Суд ЄС отримав значну 

автономію й звільнився від підпорядкування національним урядам, які 

фактично його створили. Зокрема, пропонуючи приватним особам і 

компаніям можливість оскаржити національне законодавство, Суд ЄС 

отримує можливість проводити найбільш прийнятну політику, водночас 

знижує залежність від урядів держав-членів та зменшує кількість можливих 

справ про порушення права ЄС з боку Комісії [179, c. 11]. 

Таким чином, Суд ЄС наділений виключною юрисдикцією тлумачити 

та визначати положення європейського права недійсними, своєї черги саме 

національні суди керуються такими його рішенням. На них покладається й 

відповідальність щодо коректного застосовування рішень, проте деякі 

національні особливості держав відіграють у цьому свою роль. 

Загалом, кількість звернень до Суду ЄС з боку держав-членів лише 

збільшується, а левову частку нових справ становлять саме звернення в 

порядку преюдиціального провадження (відповідно до останнього звіту Суду 

ЄС за період 2009 по 2013 рр.). При цьому одні держави (зазвичай «старі») 

випереджають інші (нові) за кількістю позовів. 

Не менш важливий аспект, пов'язаний із преюдиціальним 

провадженням Суду ЄС – розширення сфери питань, які постають перед 

Судом ЄС. Він має проаналізувати наявність юрисдикції висловлюватися 

щодо нових запитань, які можуть поставати перед ним уперше. Наприклад, 

2015 р. Суд ЄС уперше в своїй практиці аналізував, чи має він юрисдикцію 
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виносити преюдиціальні рішення щодо узгоджених технічних стандартів 

(далі – УТС), що були порушені перед ним у справі James Elliott Construction. 

Так, винесення Судом ЄС рішення з приводу УТС у світлі ст. 267 ДФЄС 

може постати лише тоді, коли УТС становлять частину acquis ЄС. Це, своєї 

черги, вимагає винесення рішення з питання правового характеру УТС, що є 

абсолютно новим для Суду ЄС. Під час розгляду справи генеральний адвокат 

стверджував, що УТС є частиною законодавства ЄС і порадив Суду дати 

відповідь на преюдиціальний запит. Він аргументував цю пораду, зокрема, 

таким чином: Суд ЄС має юрисдикцію тлумачити УТС, тому що вони 

пов’язані з відповідною директивою. Отже, якщо Суд має юрисдикцію 

тлумачити Директиву, він також має право давати рішення щодо УТС. В 

іншому випадку розбіжності в тлумаченні УТС різними державами 

призведуть до підриву ефективності нового підходу, запропонованого 

директивою [206]. 

Одним із досліджених факторів, який може впливати на кількість 

позовів до Суду саме з боку нових членів ЄС, є низка справ, починаючи з 

Ynos. Її ім’ям називають справи, які Суд ЄС відмовився розглядати в 

преюдиціальному провадженні через брак юрисдикції ratione materiae й 

ratione temporis (аргументи Суду полягали в тому, що обставини справи мали 

розвиток до того, як країна стала фактичним членом Союзу). Така позиція 

Суду очевидно мала вплив на підхід держав стосовно звернень до Суду ЄС 

загалом. 

Серед інших проаналізованих нами факторів, які можуть впливати на 

різницю в кількості звернень, є такі: розмір та кількість населення держави-

члена; бажання її ініціювати судовий розгляд; дотримання державою-членом 

законодавства ЄС; транскордонна активність. Однак жоден із факторів до 

кінця не пояснив розбіжності, відповідно, пропонується ці фактори 

розглядати в сукупності або виявляти певний додатковий взаємозв’язок між 

різними комбінаціями їх. 
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У цьому контексті важливим аспектом виступає наявність та 

особливості національної преюдиціальної процедури держав-членів, адже 

деякі з них не передбачають такої процедури взагалі (наприклад, Данія, 

Нідерланди, Фінляндія). У тих країнах, де ця процедура представлена в 

законодавстві, її можна звести до чотирьох основних категорій: 

преюдиціальне звернення за рішенням до Конституційного суду; до суду в 

іншій галузі права; до суду останньої інстанції в тій самій галузі права; для 

того, щоб вирішити питання юрисдикції щодо предмета спору між двома 

галузями права, а також у випадках, коли рішення судів різних юрисдикцій 

суперечать одне одному.  

Аналіз різних підходів держав усе ж вказує, що вони керуються 

раціоналізмом які теоретичної основи для розуміння, чому вони визнають за 

Судом ЄС юрисдикцію, яка вища за національну правову систему. В основі 

такого підходу лежить розуміння, що Суд ЄС покликаний слугувати 

інтересам урядів держав-членів. Але це твердження не можна розглядати як 

показник, що держави повністю поділяють авторитет Суду.  

Тим не менш, автор вважає, що основним показником, який вказує на 

згоду держав-членів на юрисдикцію Суду ЄС і згоду з його авторитетом, є 

процедура преюдиціального провадження. При цьому держави загалом та 

національні суди зокрема не можуть не враховувати позитивних аспектів 

такої співробітництві із Судом ЄС: суди нижчої інстанції та їхні судді 

отримують спосіб взаємодіяти з органом, наділеним найвищою юрисдикцією 

в ЄС, і таким чином де-факто брати участь у судовому перегляді 

законодавства (ці суди не наділені такими привілеями на рівні національної 

правової системи); крім того їхні рішення отримують додаткове 

«підсилення» й гарантії від відміни судами вищих інстанцій. 
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3.3. Роль преюдиціальних рішень у процесі адаптації України до 

права Європейського Союзу 

 

Як зазначалося вище, законодавству України теж відоме поняття 

преюдиції. Так, у ст. 150 Конституції України встановлено, що до 

повноважень Конституційного Суду України (далі – КСУ) належить: 1) 

вирішення питань про відповідність Конституції України (конституційність): 

законів та інших правових актів Верховної Ради України; актів Президента 

України; актів Кабінету Міністрів України; правових актів Верховної Ради 

Автономної Республіки Крим. Ці питання розглядаються за зверненнями: 

Президента України; не менш як сорока п’яти народних депутатів України; 

Верховного Суду України; Уповноваженого Верховної Ради України з прав 

людини; Верховної Ради Автономної Республіки Крим; 2) офіційне 

тлумачення Конституції та законів України. Тобто Основний закон країни не 

допускає звернення судів до Конституційного суду за тлумаченням законів. 

Рішення КСУ є преюдиціальними актами. Інтерпретаційні акти КСУ 

«... є реально авторитетними у зв’язку з реалізацією правових норм, смисл 

яких з’ясовувався й роз’яснювався у визначений спосіб» [195, c. 55]. На 

думку Т. Морщакової, преюдиціальність рішень органів конституційної 

юрисдикції має свою, відмінну специфіку у порівнянні з судами загальної 

юрисдикції, оскільки в конституційному судочинстві «видозмінюється саме 

поняття факт, який має визнаватися іншими судами встановленим без його 

нового дослідження. Суд установлює факт відповідності якого-небудь закону 

Конституції, і хоча це явище чисто правового порядку, у деякому розумінні 

воно може розглядатися як певний факт, що має преюдиціальне значення» 

[196, c. 29]. Розмежовуючи природу діяльності конституційної та 

адміністративної юрисдикцій, можна зазначити, що характер конституційної 

юрисдикції зумовлює наявність того юридичного факту, що в разі 

визначення Конституційним Судом окремих конституційних аспектів закону, 

який підлягає застосуванню адміністративним судом при розгляді конкретної 
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справи, у нього немає необхідності повторно встановлювати такі аспекти. Це 

також зумовлено загальнообов’язковістю й остаточністю рішень і висновків 

КСУ [197, с. 50]. 

Преюдиціальність рішення КСУ означає те, що суб’єкт права може на 

основі такого рішення порушувати питання перед судом загальної 

юрисдикції, якому підсудна відповідна справа, про перегляд судового 

рішення, яке ґрунтувалося на положеннях правових актів, визнаних 

Конституційним Судом неконституційними, що й уплинуло на правильність 

судового рішення. Можна виділити преюдиціальність рішень КСУ inter 

partes та erga omnes. 

Захист цивільних прав та інтересів особи є можливим та ефективним 

лише за умови, якщо позитивне для особи рішення органу конституційного 

судочинства вона потім зможе використати в «основному процесі» в 

загальному суді. Тобто, іншими словами, лише за умови, якщо рішення КСУ 

має властивість преюдиції та/або преюдиційності (розмежування цих 

термінів ми пояснюємо нижче). З іншого боку, і сам КСУ часто пов’язаний 

фактами, встановленими загальними судами, які, по суті, є преюдиційними 

для нього.  

Загалом кожне рішення Конституційного Суду має преюдиціальний 

характер і воно має юридичну силу inter partes, тобто поширюється на 

сторони в справі. Однак коли КСУ робить загальне застереження про 

преюдиціальність свого рішення, воно набуває сили erga omnes, тобто 

загальнообов’язкового характеру. 

Якщо Конституційний Суд безпосередньо вказує в своєму рішенні про 

його преюдиціальність, воно набуває загальнообов’язкового характеру в силу 

юридичної сили рішень КСУ erga omnes. Загальний характер правових актів 

Конституційного Суду України має наслідки для судів загальної юрисдикції. 

Якщо КСУ визнає правовий акт неконституційним, то він не підлягає 

застосуванню судом загальної юрисдикції, зокрема, адміністративним [198, c. 

7]. 
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Фактично європейці, представники як ЄС, так і Східної Європи, 

проживають до якоїсь міри процес європеїзації – впливу європейської 

політики, норм, ідей, дискусій на національні політики, ідеї, норми, процеси, 

відносини й інституції [199, с. 8]. Одним із проявів цього процесу є 

гармонізація правових систем держав-членів ЄС. Як було розглянуто в 

попередніх розділах, право ЄС має особливі, лише притаманні йому ознаки – 

прямі дію й застосування, автономність, верховенство над національним 

правом держав-членів. Воно стає частиною національного права і, таким 

чином, може застосовуватися судами, створювати права й обов’язки для 

фізичних і юридичних осіб [199, с. 8].  

«Стратегічним вектором зовнішньої політики України є її європейська 

орієнтація, що стала не просто одним з напрямків зовнішньополітичної 

діяльності, а важливим засобом і орієнтиром внутрішньої трансформації 

суспільства, обов’язковою умовою європеїзації. Не випадково ще у лютому 

2000 р. у Посланні Верховній Раді України слушно підкреслювалось, що 

базовою основою подальшого розвитку України є європейський вибір, 

відданість загальнолюдським цінностям, ідеалам свободи та гарантованої 

демократії» [200, c. 253]. У контексті євроінтеграційних прагнень України 

законодавство й практика ЄС становлять не тільки інтерес для неї у світлі 

вдосконалення власного національного законодавства загалом, а і є частиною 

поступової підготовки бази до глобального процесу адаптації (гармонізації) 

українського законодавства до законодавства ЄС. У цьому зв’язку доречно 

розглядати acquis communitare (спільний доробок), тобто весь доробок права 

ЄС, складовою й досить значною частиною якого виступають преюдиціальні 

рішення Суду ЄС Адже амбіційній меті України – набуття членства в ЄС – 

має передувати низка заходів, в тому числі й на законодавчому рівні, зокрема 

при імплементації положень Угоди про асоціацію між Україною та ЄС (далі 

– УА), до яких також входять антимонопольні положення [201]. 

Преюдиціальні рішення Суду ЄС в різноманітних галузях права ЄС 

впливають на формування цієї системи права, тим більше, що ці рішення 
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певним чином можна вважати квазіпрецедентами. Прецедентні рішення 

судових органів ЄС, і насамперед Суду ЄС, відносяться до джерел acquis 

communautaire. Так само частину спільного доробку становлять найбільш 

важливі преюдиціальні рішення. Отже, особливості дії прецедентного 

компоненту acquis communautaire обов’язково повинні враховуватися під час 

приведення українського законодавства у відповідність до норм права 

Євросоюзу [14]. 

Як імплементація права ЄС, так і участь у правотворчому процесі 

Союзу вимагає створення певних механізмів державного управління, що 

поступово приводить до сумісності державних адміністрацій членів ЄС [199, 

с. 8]. Ефективна система державного управління є необхідною передумовою 

того, щоб держави-члени й кандидати на вступ могли користуватися 

перевагами інтеграції та виконувати зобов’язання перед ЄС [199, c. 8]. 

Інтеграція України вимагає планового поступового створення відповідних 

приписів у внутрішньому правопорядку для здійснення регулювання 

відносин між Україною та ЄС у світлі новоукладеної Угоди про асоціацію, до 

якої додаються нові інструменти, які визначають правову основу подальшої 

співпраці сторін.  

Підписання Україною Угоди про партнерство та співробітництво з 

Європейськими співтовариствами та їхніми державами-членами 1994 р. (далі 

– УПС) [202; 203, с. 1], а також ухвалення інших документів, які визначали 

правові засади відносин організації з нашою країною, створило належні 

передумови для гармонізації українського законодавства з правом 

Євросоюзу. Однак першим документом, який заклав правові засади 

гармонізації українського законодавства з правом Євросоюзу ще до набуття 

чинності УПС, стала Тимчасова угода між Україною та ЄС про торгівлю та 

торговельне співробітництво, підписана 1 червня 1995 року в Брюсселі, що 

набула чинності 1 лютого 1996 року й лише в травні 1998-го замінена УПС 

[204; 203, с. 1]. 
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У ст. 51 УПС серед пріоритетних напрямків адаптації визначено такі 

сфери: фінансові послуги, правила конкуренції, законодавство про компанії, 

захист прав споживачів, які поряд із положеннями установчих договорів та 

актів вторинного права регулюються рішеннями Суду ЄС. 

УА покладає на Україну односторонні зобов’язання зі здійснення 

гармонізації свого законодавства з правом Європейського Союзу й створює 

відповідний механізм нагляду й контролю прогресу країни в цьому напрямку 

на постійній основі (зокрема, у кінці перехідного періоду в п’ять років 

Україна має відзвітувати про прогрес у регуляторному зближенні) [200, c. 

348].  

На кожному зі згаданих рівнів можна виокремити кілька способів 

гармонізації законодавства. По-перше, це приєднання України до правових 

актів, які закріплюють міжнародні стандарти в тій чи іншій галузі. Другий 

спосіб передбачає узгодження положень національної нормативної бази з 

приписами постанов інститутів Євросоюзу, взаємне визнання національних 

стандартів Україною та ЄС [203, с. 3]. Необхідно при цьому звернути увагу 

на те, що в УА гармонізації законодавства України з правом ЄС відведена 

першочергова роль, що пов’язується насамперед із процесом всеосяжних 

реформ в Україні й виходить за межі лише економічної її інтеграції з 

Євросоюзом [200, c. 355].
16

 Важливо, що йдеться не тільки про чинне 

законодавство України, а про майбутнє також (ст. 1 УА). Однак при цьому 

фактично Україна ніяк не може впливати на процес нормоутворення в 

системі ЄС, виступаючи лише в ролі дестинатора (адресата визнання) 

правових приписів організації [204, с. 6]. 

Слід також зазначити, що асоціація з Європейським Союзом 

передбачає: «Створення правових рамок для привілейованих відносин без 

визначення чітких правил щодо можливого змісту таких відносин», таким 

                                                           
16

 В офіційних документах досить часто наводиться термін «адаптація» (означає зближення законодавства 

України із сучасною європейською системою права і передбачає реформування правової системи України та 

поступове приведення у відповідність з європейськими стандартами [200, c. 356]. При цьому в світлі роботи 

та загалом у світлі опису процесу гармонізації використовуються різні терміни для позначення гармонізації; 

адаптація має розглядатися як один із них.  
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чином передбачається участь у вторинному спільному доробку [200 c. 316]. 

Багато невизначеностей існує й щодо встановлення точного змісту актів 

Євросоюзу, з якими треба гармонізувати українське законодавство. 

Тлумачення цих документів входить винятково до компетенції Суду ЄС, 

котрий, проводячи цю процедуру, може частково змінювати їхній зміст. Але 

країна, яка гармонізує своє законодавство з правом Євросоюзу, не в змозі 

стежити за такими змінами, вчасно враховуючи їх шляхом унесення 

поправок до свого законодавства, яке підлягає гармонізації. Важливо 

виходити з того, що українські правники не завжди можуть урахувати всі 

юридичні тонкощі відповідного документа ЄС, зокрема чітке розуміння 

використаної в ньому юридичної технології, причин його ухвалення та 

особливостей реалізації. Усе це може призвести до перекручування змісту 

національних норм, запроваджених на основі процесу гармонізації [204, с. 6]. 

УА передбачає механізм, який надасть можливість тлумачити 

положення права ЄС: визначені структури Євросоюзу зобов’язані 

інформувати Україну про зміни в праві організації (ст. 67), що надає змогу 

уникнути невідповідності національних норм нормам права ЄС та підвищити 

ефективність реалізації положень права Союзу в національному порядку 

України. Зрештою, досягається основна мета гармонізації – створення 

однакових правових умов для суб’єктів, діяльність яких регулюється 

базовими гармонізованими нормами [204, с. 6]. 

Тим не менш, сьогодні для України як ніколи важливо: здійснювати 

офіційний моніторинг практики Суду ЄС з метою виявлення найбільш 

актуальних положень та принципів, усвідомлення змісту рішень та 

використання досвіду на практиці; відстежувати нові документи та 

перейматися перекладом нормативно-правових актів Європейського Союзу, 

щодо яких украдаються такі рішення (тлумачення Судом ЄС має 

надзвичайно важливе значення в цьому ключі); виробити єдиний державний 

стандарт для поступового наближення українського законодавства до вимог 

Європейського Союзу. 
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Висновки до Розділу 3 

 

1) Преюдиціальне рішення оголошується сторонам справи, а 

обов’язки для національного суду, а також для інших судів, випливають із 

резолютивної частини такого рішення, яке має розглядатися у світлі 

аргументації, викладеної в тексті. Важливо, що «дестинаторами» 

преюдиціальних рішень є юридичні або фізичні особи – позивачі в справі. 

Тим не менш не можна говорити, що такі особи не зв’язані рішенням, якщо 

вони з ним не згодні. Однак, враховуючи обставини справи, Суд ЄС має 

надавати максимально «прив’язане» та виважене рішення. Річ у тім, що Суд 

ЄС у своїй практиці інколи виходив за межі поставленого перед ним 

запитання. У цьому зв’язку деякі держави дотримувалися позиції, що 

преюдиціальне рішення Суду ЄС зв’язує суд лише в межах поставленого 

питання (наприклад, Франція). Однак таке ставлення держав підривало саму 

ідею обов’язковості преюдиціальних рішень Суду ЄС для інших 

національних судів, особливо нових держав-членів.  

У більшості випадків звернення до Суду ЄС розглядається швидше як 

право, а не обов’язок національних судів. При цьому ст. 267 ДФЄС розрізняє 

національні суди, проти рішень яких не існує засобів юридичного захисту в 

межах національного права, та суди, рішення яких не підлягають 

оскарженню. Суди першого типу можуть запросити преюдиціальне рішення, 

тоді як національні суди другого типу зобов’язані це зробити. Преюдиціальне 

звернення є «конституційним обов’язком» судів у розумінні ч. 3 ст. 267 

ДФЄС. Національне право може передбачати відшкодування за порушення 

обов’язку передати питання на розгляд Суду ЄС, яке може настати при 

порушенні справи Комісією ЄС у результаті недотримання державою-членом 

приписів законодавства ЄС, і відповідно, притягнення такої держави до 

відповідальності. 

Загалом кількість звернень до Суду ЄС з боку держав-членів лише 

збільшується, при цьому левову частку нових справ становлять саме 
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звернення в порядку преюдиціального провадження (відповідно до останніх 

звітів Суду ЄС за період 2009 по 2013 рр. та за 2014 р.). Однак найбільшу 

кількість звернень направляють саме «старі» держави-члени. На думку 

автора, одним із можливих факторів, який впливає на меншу активність з 

боку нових держав-членів, є те, що Суд ЄС часто не знаходив юрисдикції в 

справах, переданих на його розгляд, через те що обставини справ мали 

розвиток до того, як держава стала фактичним членом ЄС (справи Ynos). 

Деякі науковці (М. Броберг) окремо досліджували питання звернень 

національних судів держав до Суду ЄС з преюдиціальними запитами. 

Зокрема, науковець намагався встановити причинно-наслідковий зв'язок між 

кількістю звернень та розмірами держави, загальним показником дотримання 

державою-членом права ЄС; економічним розвитком країни, а також 

особливостями національних процедур та приписів. Однак жоден із факторів 

до кінця не пояснив розбіжностей. Можливо, частково допомогти встановити 

такий зв'язок міг би аналіз таких факторів у сукупності або пошук 

додаткових взаємозв’язків між різними комбінаціями цих факторів. 

На нашу думку, подальше вивчення такого причинно-наслідкового 

зв’язку могло б допомогти підняти загальний рівень дотримання права ЄС, 

сприяти правовій визначеності та ефективнішій роботі Суду ЄС. У цьому 

зв’язку видається важливим розглядати звернення до Суду ЄС з 

преюдиціальними запитами як визнання його авторитету державами-

членами. Тож ми вважаємо, що в контексті загального сприяння 

співробітництву між Судом ЄС та судами держав-членів кількість таких 

преюдиціальних звернень має бути приблизно сталою й навіть збільшуватися 

шляхом зростання активності нових держав-членів ЄС. Це особливо 

актуально в контексті постійного розширення сфери питань, які постають 

перед Судом ЄС (наприклад, 2015 р. Суд ЄС уперше в своїй практиці 

аналізував, чи має він юрисдикцію виносити преюдиціальні рішення щодо 

узгоджених технічних стандартів).  
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Варто виділити й іншій аспект, на якому наголошують деякі науковці: 

при зверненні з преюдиціальним запитом до Суду ЄС національні суди 

отримують можливість не тільки безпосередньо взаємодіяти з 

наднаціональною судовою інстанцією, а й де-факто брати участь у судовому 

перегляді законодавства (ці суди не наділені такими привілеями на рівні 

національної правової системи); до того ж їхні рішення отримують додаткове 

«підсилення» й гарантії від відміни судами вищих інстанцій.  

Під час виконання євроінтеграційних заходів Україна проходить 

складний і комплексний процес наближення до ЄС насамперед у 

законодавчому ключі: вітчизняне законодавство поступово має адаптуватися 

до права ЄС, що було передбачено як в УПС, так і в УА. У цьому контексті 

усвідомлення нюансів та особливостей положень права ЄС відіграє особливу 

роль для України, її законодавця та правників, адже право Євросоюзу є, так 

би мовити, живим, воно еволюціонує завдяки преюдиціальної практики Суду 

ЄС. Відповідно для України є актуальним відстежувати його судову 

практику, вчасно перекладати його рішення та аналізувати їх. 
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ВИСНОВКИ 

 

1. Відомий ще в римському праві термін «преюдиція» найчастіше 

використовувався в значенні винесеного судом у певній справі рішення, яке 

набирає обов’язкової юридичної сили при розгляді судом іншої справи в 

майбутньому. Загалом у сучасній правовій науці та практиці вважається, що 

преюдиція забезпечує суб’єктів правовідносин уже готовими аргументами у 

вигляді встановлених обставин, висновків і доказів, що оптимізує судовий 

процес, тож фактично є засобом судової аргументації. 

Особливу роль преюдиція має для права ЄС. Суд ЄС уповноважений 

виносити преюдиціальні рішення на звернення судів держав-членів ЄС, які 

по суті є проміжними, «попередніми» рішеннями в ланці основного 

провадження такого суду.  

Можна провести паралелі між преюдиціальними рішеннями суду та 

судовими прецедентами (рішеннями суду з конкретної справи, що має 

обов’язковий характер при вирішенні в майбутньому аналогічних або схожих 

справ, наприклад, подібні обставини справи), ціллю яких є забезпечення 

цінності, узгодженості та послідовності правової системи, у межах якої вони 

застосовуються та діють. Надаючи офіційне тлумачення права ЄС в рамках 

преюдиціальної процедури, Суд ЄС достатньо часто виводить з них нові 

принципи й норми, чим сприяє його розвитку, робить його «живим». Він 

ніби створює прецеденти, які є обов’язковими для подальшого застосування. 

Тим самим Суд ЄС оперує правотворчими актами. Ця характеристика є 

спільною між прецедентами й преюдиціальними рішеннями. Однак Суд ЄС 

не має слідувати своїм рішенням в обов’язковому порядку. Тим не менш, 

відступаючи від своїх рішень, він намагається не робити, так би мовити, 

різких рухів: він виписує нові принципи й позиції достатньо поступово й 

обережно. 

2. У процесі реалізації процедури преюдиціального провадження між 

Судом ЄС та національними судами відбувається певний діалог, який є 
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запорукою успішної реалізації принципу співробітництва, закладеного в 

основу їхніх взаємовідносин. Цей діалог стимулює суди, зокрема Суд ЄС, 

виважено обґрунтовувати тлумачення тієї чи іншої норми та відповідати на 

аргументи сторін, ретельно оцінювати й аналізувати позиції сторін, водночас 

залишаючись неупередженим, та перейматися впливом відповідних рішень 

на подальший розвиток права ЄС загалом. 

Мета преюдиціального запиту – забезпечити незалежність 

національних судів держав-членів, правильно зорієнтувавши їх у праві ЄС. 

При розгляді важливих справ національними судами Суд ЄС в багатьох 

випадках практично відіграє роль найвищої судової інстанції, на якій 

зав’язана вся справа. Можна стверджувати, що справа «вилучається» з 

національної правової системи й вирішується відповідно до вказівки Суду 

ЄС, який діє в межах відведених йому повноважень.  

3. Особливості преюдиціальної процедури вироблялася Судом ЄС на 

практиці, адже ст. 267 ДФЄС не містить деталей і роз’яснень цього процесу. 

Серед основних практичних аспектів застосування преюдиціальної 

процедури слід виділити такі: Суд ЄС надав роз’яснення, яка саме установа 

може звертатися з преюдиціальним запитом («суд установа» держави-члена 

Євросоюзу); Суд ЄС не втручається в юрисдикцію національних судів 

стосовно оцінки обставин конкретної справи та національного нормативного 

акта, а лише дає відповідь на поставлені перед ним питання щодо тлумачення 

актів ЄС і тим самим проводить чітке розмежування функцій між ним та 

національними судовими установами. Преюдиціальне рішення зводиться до 

обов’язку Суду допомогти здійснити правосуддя в державах-членах, а не 

надати поради у відповідь на запитання, які мають загальну або гіпотетичну 

природу. Відповідно Суд не бере до роботи фіктивні справи та не розглядає 

теоретичні/гіпотетичні запитання національних судів. Найменше особливих 

вимог Суд ЄС висуває до самої форми преюдиціального запиту (його форма 

не регламентована ДФЕС): запит може мати будь-яку форму, передбачену 

законодавством відповідної держави. Ключове значення відводиться суті 
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запиту, його змістовному наповненню, наданні важливих деталей. Ця вимога 

до національних судів є дуже важливою, оскільки деякі справи, наприклад, у 

сфері конкуренції, мають складний юридичний характер і без відповідної 

інформації Суд ЄС не зможе виконати свого завдання та винести належне 

рішення (це загрожує відмовою Суду взяти рішення до роботи взагалі). Так, 

рішення по справі Telemaricabruzzo визначило, що в разі, коли національні 

суди нечітко викладають підстави та обставини справи або основні деталі, які 

лягають в основу запитання, а надана сторонами інформація має 

фрагментарний характер, – то запит буде визнано неприйнятним і судам буде 

відмовлено в розгляді справи в Суді ЄС.  

Точиться дискусія з приводу необхідності врахувати ієрархію в 

національному судовому порядку для досягнення більш ефективного 

функціонування судової системи, зокрема в контексті координації роботи із 

Судом ЄС. Одна з основних причин – велике навантаження на Суд ЄС. З 

одного боку, закріплення за конституційними судами повноважень 

передавати справи на розгляд Суду ЄС (після відповідної передачі їм для 

розгляду судами нижчої інстанції) дає змогу досягти кількох позитивних 

цілей: уникнути «зайвих» запитів, які часто не беруться Судом ЄС до 

розгляду через їхню невідповідність вимогам (наприклад, згідно з річним 

звітом роботи Суду ЄС за 2014 р. із 6-ти справ, переданих на розгляд у 

рамках прискореного провадження, він узяв лише 4); стимулювати діалог 

між Судом ЄС і національними конституційними судами, які є більш 

компетентними й могли б задовольняти низку запитів нижчих судів до Суду 

ЄС; врешті-решт, розвантажити Суд ЄС, адже кількість преюдиціальних 

запитів зростає з кожним роком. З іншого боку, така передбачена ДФЄС 

можливість національних судів співпрацювати із Судом ЄС безпосередньо 

має й інші переваги. Так, у випадках деяких звернень, коли питання набуває 

широкого значення й відповідь на нього приведе до єдиного його 

застосування на теренах Європейського Союзу, саме національні суди 

нижчої інстанції, до яких сторони звертаються насамперед, є більш 
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обізнаними з деталями справи. На нашу думку, така процедура передбачена 

на рівні установчих договорів не випадково. Попри велику завантаженість 

Суд ЄС все ж ефективно вирішує справи (статистика за 2014 р. свідчить, що 

Суд вирішив 719 справ). А з метою уникнення невідповідності вимогам, 

передбаченим для преюдиціального звернення, на нашу думку, у нагоді 

стануть рекомендації, підготовлені самим Судом. Адже задля забезпечення 

гармонійного розвитку системи права ЄС дуже важливо, щоб за Судом ЄС 

залишалося його основоположне завдання – слугувати дороговказом у праві 

ЄС для всіх ієрархічно нижчих судів.  

4. ДФЄС наділяє Суд ЄС виключною компетенцією тлумачити право 

ЄС: установчі договори; акти (регламенти; директиви; рішення; міжнародні 

угоди, укладені ЄС або ЄС спільно з державами-членами (так звані змішані 

угоди); міжнародні угоди, укладені, з одного боку, державами-членами ЄС 

без ЄС та державами не членами ЄС – з другого боку; «неофіційні» акти 

(т.зв. «акти sui generis») незалежно від того, чи вони мають пряму дію; 

рекомендації Комісії ЄС; резолюції Ради ЄС, які вважаються вираженням 

суто її політичної волі. Суд також може тлумачити нормативні акти, що не 

створюють юридичних наслідків: наприклад, рекомендації та висновки. 

Судова практика також прояснила, що акти інституцій не обов’язково 

можуть мати пряму дію або бути юридично обов’язковими для того, щоб 

«запустити» процедуру тлумачення. Не обов’язковий характер певного акта 

не свідчить про необов’язковість відповідного преюдиціального рішення, 

яким надається його тлумачення. 

Як основний метод тлумачення Суд використовує розширювальне 

тлумачення, завдяки якому він не просто роз’яснює особливості певного 

положення, а й розвиває систему права ЄС, заповнює в ньому прогалини, 

відіграючи при цьому роль правотворчого органу, що вказує на його 

розширені повноваження.  

Суд ЄС не має юрисдикції тлумачити національне законодавство. 

Проте є яскравий приклад, коли він відійшов від цього постулату, – так звана 
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справа Dzodzi, ім’ям якої називають ситуацію тлумачення Судом права ЄС, 

яке використовується у сфері національної компетенції. Під час розгляду 

справи Суд посилався на дух співробітництві між судами та розподіл судових 

обов’язків і керувався корисністю для єдиного тлумачення права, що 

критикувалося правниками. 

У процесі тлумачення Суд може бути достатньо гнучким, 

переформульовуючи некоректно сформульоване національним судом 

питання (замість того, щоб залишити його без відповіді), а інколи навіть і 

розширюючи поставлене національним судом питання, включивши 

положення, які він не піднімає у питанні. При цьому перш ніж сформулювати 

саме питання, можна з упевненістю стверджувати, що національний суд 

повинен відповісти на цілий комплекс питань перед направленням 

преюдиціального запиту до Суду ЄС. У цьому зв’язку варто зазначити, що 

Суд ЄС не схиляється до відмови розглядати запит у випадках, коли він не 

зовсім коректно сформульований. Так, усвідомлюючи важливість рішень 

Суду ЄС, він найчастіше переформулює таке питання й «бере його в роботу». 

Важливим є питання розмежування випадків, коли суд держави-члена 

ЄС може, а коли зобов’язаний звертатися до Суду ЄС із запитом щодо 

винесення преюдиціального рішення. Національні суди, які не є останньою 

інстанцією з певного виду справ у своїй країні, не зобов’язані звертатися до 

Суду ЄС, а на свій розсуд вирішують, наскільки це необхідно. Тобто 

національні суди мають виходити з неможливості вирішити спір без 

тлумачення права ЄС і тут вони мають певну автономію у вирішенні цієї 

необхідності, тому що вони перебувають у становищі, яке дозволяє найкраще 

бачити всі тонкощі справи, її зв’язок з правом ЄС та зрозуміти необхідність 

звернення до Суду.  

Формулювання багатьох положень актів ЄС є справді коротким і 

лаконічним, що природно стимулює бажання судді надати їх тлумачення 

шляхом пошуку найактуальніших норм у правовій системі й породжує 

активізм Суду ЄС. При цьому Суду потрібно бути досить стриманим, бо хоч 
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судді й покликані тлумачити певні норми та правила, але це не означає, що 

вони не зв’язані відповідними нормами й правилами. Слід зазначити, що чим 

більше судді віддаляються від закладеного розробником у певний акт 

значення, пропонуючи занадто віддалене тлумачення, тим менш переконливі 

й авторитетні відповідні рішення Суду. 

5. Суд ЄС має юрисдикцію переглядати на предмет дійсності акти 

Євросоюзу (акти всіх інститутів, органів, агенцій та служб, навіть якщо вони 

не є актами прямої дії) в світлі відповідності загальним принципам права ЄС, 

які мають пряму дію й є обов’язковими для всіх держав-членів. Це 

повноваження Суду забезпечує збереження взаємозв’язку та єдності системи 

правова ЄС і гарантує правову визначеність Євросоюзу.  

Законність актів ЄС повинна презюмуватися до визнання 

протилежного Судом ЄС, а держави-члени мають виконувати свій обов’язок 

застосовувати та втілювати їх належним чином. При цьому недійсність у 

розумінні ст. 267 означає незастосування в конкретній справі через 

нелегітимність, а не недійсність і відсутність юридичної сили в будь-якому 

випадку через не легітимність. Водночас національні суди можуть 

підтвердити дійсність акта, якщо вони вважають надані сторонами аргументи 

в підтримку його недійсності недостатньо обґрунтованими. 

Попри презюмовану можливість Суду проаналізувати певний акт на 

предмет дійсності при початковому запиті тлумачення певних положень 

такого акта, на практиці Суд не може цього зробити. Фактично якщо він не 

залишив за собою право визнати певний акт недійсним (навіть якщо він 

попередньо тлумачив його положення), як наслідок він не зможе визнати 

його недійсним, навіть у випадках, коли в цьому може існувати очевидна 

необхідність.  

6. Нормативність практики Суду ЄС є вже незаперечним фактом (їй 

притаманні такі властивості як: неконкретність адресата, можливість 

неодноразового застосування припису, дія припису незалежно від 

виконання). Суд намагається застосовувати індивідуальний підхід до кожної 
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справи та бути більш чітким при наданні відповідей на поставлені перед ним 

запитання, беручи до уваги обставини справи. Суд ЄС підкреслив, що він 

надає таким своїм рішенням загальну обов’язковість, відповідно, рішення 

суду мають ефект erga omnes та ex tunc.  

Для Суду ЄС не властиво в своєму рішенні торкатися питань, 

безпосередньо не згаданих у преюдиціальному зверненні, особливо за 

власної ініціативи. Він також обережний щодо зміни предмета питання 

звернення в контексті відношення до норм права ЄС, які безпосередньо не 

згадувались у преюдиціальному зверненні. Однак Суд ЄС неодноразово 

піддавався критиці за надання як занадто широких й абстрактних 

формулювань, так і занадто вузьких та конкретних. Проте в складних 

випадках, особливо коли справа стосується відповідності положень 

національного законодавства положенням права ЄС, Суд «не ховався» за 

нібито відсутністю в нього юрисдикції розглядати таке питання. Навпаки, у 

більшості випадків він «ішов до кінця» і включав до юрисдикції як питання 

актуальних обставин справи, так і аналіз відповідних положень 

національного законодавства, щоб надати достатньо чітку відповідь 

національному суду й забезпечити її подальше уніфіковане застосування.  

Преюдиціальні рішення мають ретроактивну дію. Це означає, що 

відповідне положення має тлумачитися й застосовуватися з набранням сили 

відповідного рішення й дія такого рішення поширюється на відносини, що 

виникли до його винесення. Виняток становлять деякі випадки, в яких вимога 

правової визначеності не дозволяє застосувати зворотну дію певних 

положень (зачеплені особи та державні органи були вимушені прийняти 

норми або вдатися до дій, що суперечать положенням права ЄС через суттєві 

сумніви щодо наслідків відповідних положень цього права; випадки, без 

часового обмеження яких преюдиціальне рішення призведете до серйозних 

фінансових наслідків через те, що на їх основі було прийнято велику 

кількість правил; особи, які ініціювали судовий процес до того, як 

преюдиціальне рішення було ухвалене). 
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Генеральні адвокати достатньо часто мають власну позицію щодо 

винесеного судом преюдиціального рішення, у тому числі й щодо питання 

юрисдикції Суду стосовно певної справи або відповідності питань у 

контексті справи. Крім того, навіть зважаючи на те, що Суд здебільшого 

враховує всі аспекти справи, висловлені генеральним адвокатом у його 

позиції, усе ж часто така позиція містить більш широкий виклад різних 

аспектів справи, у тому числі й юридичних. У деяких випадках Суд не 

враховує їхніх позицій узагалі.  

Преюдиціальне рішення може переглядатися або тлумачитися лише 

Судом ЄС, а в разі необхідності внесення ясності щодо змісту певного 

преюдиціального рішення національний суд має повторно звернутися до 

Суду в рамках преюдиціального провадження. 

7. Преюдиціальне рішення оголошується сторонам справи, а 

обов’язки для національного суду, а також для інших судів, випливають з 

резолютивної частини такого рішення, яке має розглядатися в світлі 

аргументації, викладеної в тексті. Важливо, що «дестинаторами» 

преюдиціальних рішень є юридичні або фізичні особи – позивачі в справі. 

Тим не менше не можна, говорити, що такі особи не зв’язані рішенням, якщо 

вони з ним не згодні. Однак, ураховуючи обставини справи, Суд ЄС має 

надавати максимально прив’язане та виважене рішення. Річ у тому, що Суд 

ЄС у своїй практиці інколи виходив за межі поставленого перед ним 

запитання. У цьому зв’язку деякі держави дотримувалися позиції, що 

преюдиціальне рішення Суду ЄС зв’язує суд лише в межах поставленого 

питання (наприклад, Франція). Однак таке ставлення держав підривало саму 

ідею обов’язковості преюдиціальних рішень Суду ЄС для інших 

національних судів, особливо нових держав-членів.  

У більшості випадків звернення до Суду ЄС розглядається швидше як 

право, а не обов’язок національних судів. При цьому ст. 267 ДФЄС розрізняє 

національні суди, проти рішень яких не існує засобів юридичного захисту в 

межах національного права, та суди, рішення яких не підлягають 
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оскарженню. Суди першого типу можуть запросити преюдиціальне рішення, 

тоді як національні суди другого типу зобов’язані це зробити. Преюдиціальне 

звернення є «конституційним обов’язком» судів у розумінні ч. 3 ст. 267 

ДФЄС. Національне право може передбачати відшкодування за порушення 

обов’язку передати питання на розгляд Суду ЄС, яке може настати в 

результаті порушення справи Комісією ЄС при недотриманні державою-

членом приписів законодавства ЄС, і відповідно, притягнення такої держави 

до відповідальності. 

8. Загалом кількість звернень до Суду ЄС з боку держав-членів лише 

збільшується, при цьому левову частку нових справ становлять саме 

звернення в порядку преюдиціального провадження (відповідно до останніх 

звітів Суду ЄС за період 2009 по 2013 рр. та за 2014 р.). Однак найбільшу 

кількість звернень направляють саме «старі» держави-члени. На нашу думку, 

одним із можливих факторів, який впливає на меншу активність з боку нових 

держав-членів, є те, що Суд ЄС часто не знаходив юрисдикції в справах, 

переданих на його розгляд, через те що обставини справ мали розвиток до 

того, як держава стала фактичним членом ЄС (справи Ynos). 

Деякі науковці (М. Броберг) окремо досліджували питання звернень 

національних судів держав до Суду ЄС з преюдиціальними запитами. 

Зокрема, науковець намагався встановити причинно-наслідковий зв'язок між 

кількістю звернень та розмірами держави, загальним показником дотримання 

державою-членом права ЄС; економічним розвитком країни, а також 

особливостями національних процедур та приписів. Однак жоден із факторів 

до кінця не пояснив розбіжностей. Можливо, частково допомогти встановити 

такий зв'язок міг би аналіз таких факторів у сукупності або пошук 

додаткових взаємозв’язків між різними комбінаціями цих факторів. 

На нашу думку, подальше вивчення такого причинно-наслідкового 

зв’язку могло б допомогти підняти загальний рівень дотримання права ЄС, 

сприяти правовій визначеності та ефективнішій роботі Суду ЄС. У цьому 

зв’язку видається важливим розглядати звернення до Суду ЄС з 
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преюдиціальними запитами як визнання його авторитету державами-

членами. Тож ми вважаємо, що в контексті загального сприяння 

співробітництву між Судом ЄС та судами держав-членів кількість таких 

преюдиціальних звернень має бути приблизно сталою й навіть збільшуватися 

через зростання активності нових держав-членів ЄС. Це особливо актуально 

в контексті постійного розширення сфери питань, які постають перед Судом 

ЄС (наприклад, 2015 р. Суд ЄС уперше в своїй практиці аналізував, чи має 

він юрисдикцію виносити преюдиціальні рішення щодо узгоджених 

технічних стандартів). 

Варто виділити й іншій аспект, на якому наголошують деякі науковці: 

при зверненні з преюдиціальним запитом до Суду ЄС національні суди 

отримують можливість не тільки безпосередньо взаємодіяти з 

наднаціональною судовою інстанцією, а й де-факто брати участь у судовому 

перегляді законодавства (ці суди не наділені таким привілеєм на рівні 

національної правової системи); до того ж їхні рішення отримують додаткове 

«підсилення» й гарантії від відміни судами вищих інстанцій.  

Реалізовуючи свої євроінтеграційні прагнення, Україна проходить 

складний і комплексний процес наближення до ЄС, і насамперед у 

законодавчому ключі: вітчизняне законодавство має поступово адаптуватися 

до права ЄС, що було передбачено як в УПС, так і в УА. У цьому контексті 

для України є актуальним відстежувати практику Суду ЄС, вчасно 

перекладати його рішення та аналізувати їх.  

Тим не менш, сьогодні для України як ніколи важливо: здійснювати 

офіційний моніторинг практики Суду ЄС з метою виявлення найбільш 

актуальних положень та принципів, усвідомлення змісту рішень та 

використання досвіду на практиці; відстежувати нові документи та 

перейматися перекладом нормативно-правових актів Європейського Союзу, 

щодо яких украдаються такі рішення (тлумачення Судом ЄС має 

надзвичайно важливе значення в цьому ключі); виробити єдиний державний 
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стандарт для поступового наближення українського законодавства до вимог 

Європейського Союзу. 
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