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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ

Обґрунтування  вибору  теми  дослідження.  Економічний,
політичний та правовий прогрес Європейського Союзу як інтеграційної
організації пов’язаний передусім з унікальністю його правопорядку, в
основу якого покладений такий феномен, як інтеграційне право, що
акумулює  в  собі  національні  правові  традиції,  норми  міжнародного
права, а також власні унікальні правові принципи, що зумовлюють його
незалежність від інших правових систем. 

Європейський Союз досяг значних успіхів у поєднанні різних кіл
інтересів  –  держав-членів,  інтеграції  та  приватних  осіб,  які  стали
повноправними суб’єктами інтеграційних процесів. Ці здобутки стали
можливими завдяки його ефективній інституційній системі,  в межах
якої представлені міжурядові й наднаціональні інститути, що дозволило
оптимізувати процеси прийняття владних рішень і враховувати в цих
рішеннях  інтереси  всіх  суб’єктів  інтеграції.  У  цій  системі  Суд
справедливості  Європейського  Союзу  (далі  –  Суд  Європейського
Союзу) є єдиним судовим інститутом, на який покладено забезпечення
дотримання права при тлумаченні й застосуванні установчих договорів,
а це означає, що Суд Європейського Союзу своєю практикою розвиває
наднаціональне  право  й  забезпечує  його  єдність  при  різноманітті
інтересів держав-членів, а також поміж діяльністю інститутів, органів,
агентств, служб Союзу. 

Судова  система  Європейського  Союзу  пройшла  унікальний
процес еволюції від Суду справедливості Європейського співтовариства
вугілля  та  сталі,  який  міг  виконувати  свої  функції  лише  в  рамках
декількох дуже обмежених процедур щодо вузької сфери господарства,
до  Суду  справедливості  Європейського  Союзу  (що  складається  із
безпосередньо Суду справедливості й Загального суду), який наділений
широкою  міжнародною,  федеральною,  конституційною  та
адміністративною юрисдикцією. Протягом усього процесу становлення
судової  системи  Суд  Європейського  Союзу  своєю  юриспруденцією
сприяв  усуненню  прогалин  в  судовому  захисті  в  різних  сферах
компетенцій. Фундаментальні зміни, внесені до установчих договорів
Лісабонським договором, детерміновані саме юриспруденцією Суду, що,
у  свою  чергу,  стимулювала  розвиток  інтеграційного  правопорядку
Європейського Союзу й укріплювала конституційний статус установчих
договорів. 

У процесі становлення судової системи Європейського Союзу
визначилися  як  її  принципи,  так  і  принципи  її  організації,
судочинства,  а  також  практика  Суду  Європейського  Союзу,  що
призвело  до  створення  комплексного  процесуального  права  Суду



Європейського  Союзу  із  розгалуженою  системою  джерел,  чітко
визначеною  юрисдикцією,  порядком  розгляду  справ  –  системи
судових проваджень і процедур перегляду судових рішень. 

Аналіз  спеціальної  правової літератури свідчить,  що проблеми
статусу  Суду  Європейського  Союзу,  судової  системи,  юрисдикції,
судових процедур і практики тлумачення права Європейського Союзу
Судом явно недооцінені науковцями Центральної та Східної Європи. З
огляду на це вони розглядалися фрагментарно у контексті тих чи інших
галузей  права  Європейського  Союзу  (Т.М.  Анакіна,  О.  Андрійчук,  
І.З.  Брацук,  М.В.  Буроменський,  Ю.О.  Волошин,  О.І. Головко-
Гавришева,  І.А. Грицяк, С.В. Глотова, В.Н. Денисов, А.І.  Дмитрієв,  
Л.М. Ентін, М.Л. Ентін, А.Я. Капустін, С.Ю. Кашкін, О.В. Київець,  
М.В.  Крівова,  З.І.  Макаруха,  М.М.  Марченко,  І.С.  Марусін,  
М.М.  Микієвич,  О.М.  Москаленко,  В.І.  Муравйов,  Р.А.  Петров,  
К.В.  Смирнова,  Б.М.  Топорнін,  О.Я.  Трагнюк,  І.М.  Яворська,  
І.В. Яковюк тощо). Проте в західній європейській науці вона вивчена
більш глибоко (К. Альтер, Е. Арнул, Д. Артс, Г. де Бурка, Дж. Вейлер, 
Р.  Дехаус,  М.  Доган,  Ф.  Джейкобс,  У.  Еверлінг,  П.  Ейкхаут,  
М.  Каппеллетті,  П.  Крейг,  А.  Лазовскі,  К.  Ленаертс,  Н.  Нюваль,  
Х. Расмуссен, А.-М. Слотер, А. Стоун Світ, Т. Трідімас, К. Хардінг,  
М.  Шапіро,  Дж.  Шо  тощо),  хоча  комплексне  дослідження судової
системи  Європейського  Союзу  та  практики  тлумачення  права
Європейського  Союзу  Судом  відсутнє.  Саме  тому  існує  нагальна
потреба  у  всебічному  розгляді  і  докладному  вивченні  всього  блоку
питань  щодо  судової  системи  Європейського  Союзу,  його
процесуального права і правотлумачної практики. 

Вирішення  окресленої  проблеми  має  надзвичайно  важливе
значення для України, оскільки вона задекларувала своє прагнення до
інтеграції  у  правовий простір  Європейського  Союзу.  Це  є  одним  із
стратегічних напрямів державної політики України, що підтверджується
Законом  України  «Про  Загальнодержавну  програму  адаптації
законодавства України до законодавства Європейського Союзу» від 18
березня 2004 р., а також підписанням у 2014 р. Угоди про асоціацію між
Україною  та  Європейським  Союзом,  яка  дає  змогу  перейти  від
партнерства і співробітництва до асоціації в політичній та економічній
сферах.  Україна  демонструє  своє  бажання  адаптувати  національне
законодавство до рішень Суду Європейського Союзу,  які виступають
одним із джерел acquis Європейського Союзу. 

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами.
Дисертацію виконано відповідно до плану науково-дослідницьких робіт
кафедри міжнародного права Національного юридичного університету



імені  Ярослава  Мудрого  в  рамках  Державної  цільової  комплексної
програми «Теоретичні та практичні проблеми сучасного міжнародного
права  та  іноземного  конституційного  права» (державна  реєстрація  
№ 0111U0009542). Тема дисертації затверджена на засіданні вченої ради
Національного  юридичного  університету  імені  Ярослава  Мудрого
(протокол № 5 від 26.12.2014 р.).

Мета  і  завдання  дослідження.  Метою  дослідження  є
концептуалізація  теоретичних  засад  розвитку  судової  системи
Європейського Союзу та практики тлумачення права Європейського
Союзу  Судом  Європейського  Союзу  у  парадигмі  наднаціонального
характеру  інституційної  та  правової  систем  Союзу  та  її  впливу  й
інтеграційний  правопорядок  і  пріоритетні  сфери  компетенції
Європейського Союзу. Ця концептуалізація проводилася з огляду на
визначення  подальших  напрямів  еволюції  судової  системи
Європейського Союзу й комунітарних аспектів взаємодії національних
і наднаціональних інститутів.

Для досягнення зазначеної мети у роботі були поставлені такі
дослідницькі завдання:

-  вивчити  історію  становлення  судової  системи  Європейського
Союзу,  її  організаційну  структуру,  а  також  правову  регламентацію  і
практику формування суддівського корпусу Суду Європейського Союзу;

- розкрити механізми інституційної кооперації Суду Європейського
Союзу із національними судами держав – членів Європейського Союзу та
механізми взаємодії із іншими міжнародними судовими органами;

- охарактеризувати процесуальне право Суду Європейського
Союзу на підставі аналізу основних процесуальних джерел, а також
практики Суду;

-  встановити особливості  системи судових процедур у Суді
Європейського Союзу та практичні проблеми їх реалізації;

-  розглянути  практику  тлумачення  права  Європейського
Союзу Судом з точки зору доктринального та практичного підходів
та  її  впливу  на  інтеграційні  процеси  в  Європейському  Союзі,
інститути, право, принципи Союзу;

- виявити й з'ясувати співвідношення інтеграційних і національних
інтересів держав-членів у практиці Суду Європейського Союзу;

- узагальнити практику Суду Європейського Союзу як органу
захисту основоположних прав;

- виявити та проаналізувати механізм впливу практики Суду
Європейського  Союзу  на  пріоритетні  сфери  компетенції
Європейського Союзу;

-  визначити  співвідношення  права  Європейського  Союзу  із



міжнародним правом через призму правотлумачної практики Суду
Європейського Союзу;

-  охарактеризувати  та  розкрити  механізми  захисту  прав
приватних осіб, які виробив Суд Європейського Союзу.

Об’єктом  дослідження є  модель  організації  та  здійснення
судової  влади  Європейського  Союзу як  єдиної  полісистемної
інституційної та процесуальної структури, основні закономірності
її розвитку і функціонування в межах специфічного інтеграційного
правопорядку Європейського Союзу і взаємодії з національними й
міжнародним правопорядками. 

Предметом  дослідження стали  засадничі  положення
організації,  функціонування  судової  системи  і  процесуального
права  Європейського Союзу,  а  також  практика  тлумачення  права
Європейського  Союзу Судом  Європейського  Союзу  в  основних,
пріоритетних сферах компетенції Союзу. 

Методи  дослідження. Дисертанткою  використано  весь
комплекс  методів  дослідження  –  як  загальнонаукових  (аналіз,
синтез,  теоретичне  моделювання,  прогнозування,  аналогія,
екстраполяція  тощо),  так і  спеціальних  юридичних (порівняльно-
правовий метод тлумачення, логіко-правовий та ін.). 

Так,  історичний  метод використовувався  при  дослідженні
становлення  судової  системи,  розвитку  практики  Суду
Європейського Союзу щодо тлумачення права і впливу діяльності
Суду на правопорядок Європейського Союзу. 

Діалектичний  метод дозволив  всебічно  дослідити  проблеми
розвитку практики Суду Європейського Союзу і зробити висновок, що
вони  пов’язані  з  такими  більш  загальними  питаннями,  як  консти-
туціоналізація права Європейського Союзу, захист основоположних прав
людини, стандарти справедливого судочинства. Це дало змогу визначити
багатоаспектність  розвитку  судової  системи  Європейського  Союзу  й
практики тлумачення права Європейського Союзу Судом.  

Метод  класифікації застосовано  при  встановленні  видів  і
форм юриспруденції Суду Європейського Союзу. 

Системно-структурний метод допоміг на базі практики Суду
Європейського Союзу виявити місце права Європейського Союзу в
системі загального міжнародного права.

Метод  прогнозування став  у  нагоді  при  опрацюванні
висновків  про  еволюціонування  судової  системи  Європейського
Союзу  і  вплив  практики  Суду  Європейського  Союзу  щодо
тлумачення  права  Європейського  Союзу  на  подальший  розвиток
європейської інтеграції.  

Герменевтичний і нормативно-аналітичний  методи



застосовано  для  з’ясування  змісту  як  установчих  договорів
Європейського Союзу, Статуту Суду Європейського Союзу, судових
Регламентів, так і рішень Суду Європейського Союзу й висновків
Генеральних адвокатів. 

Завдяки  методу  порівняльно-правового  аналізу досліджено
взаємодію  Суду  Європейського  Союзу  з  іншими  міжнародними
судовими установами, механізми захисту прав приватних осіб, рівень
впливу практики  Суду Європейського Союзу на правовідносини в
рамках різних компетенцій Європейського Союзу. 

Як  емпірична  база  дослідження  використані  рішення  Суду
справедливості,  Загального  суду,  окремі  рішення  національних
судових  установ  держав  –  членів  Європейського  Союзу,  рішення
міжнародних судових інстанцій. 

Наукова новизна одержаних результатів полягає в тому, що
робота  є  першим  у  вітчизняній  правовій  науці  комплексним
дослідженням судової системи Європейського Союзу та практики
тлумачення  Судом  Європейського  Союзу  права  Європейського
Союзу,  в  якому  концептуалізовано  «проінтеграційну
юриспруденцію»  Суду  Європейського  Союзу,  що  проявляється  в
унікальному  застосуванні  права  в  регулюванні  тих  сфер,  що
забезпечують сталість правової системи через специфічну природи
рішень  Суду  Європейського  Союзу  і  механізми  його  впливу  на
основоположні права й інтеграційний правопорядок в цілому.

Наукова праця є дослідженням, в якому вперше: 
-  визначено  теоретичний  концепт  еволюції  судової  системи

Європейського Союзу й моделі Суду Європейського Союзу як єдиної
полісистемної  інституційно-процесуальної  структури,  що  значною
мірою вплинула на весь масив права Європейського Союзу. Доведено,
що  діяльність  Суду  Європейського  Союзу  скерована  на  виконання
різних інтеграційних функцій, таких як розвиток внутрішнього ринку
Союзу,  створення  простору  свободи,  безпеки  та  справедливості,  в
якому панує повага до прав людини, тощо;

-  розкрито  процес  становлення  судової  системи
Європейського Союзу, який акумулював у собі найбільш ефективні
для інтеграції моделі судочинства держав – членів Європейського
Союзу.  При  цьому  доведено,  що  з  розвитком  інтеграційних
процесів і розширенням компетенції Європейського Союзу судова
системи  еволюціонувала  у  напряму  оптимізації  виконання  нових
судових  функцій,  які  умовно  можна  поділити  на  міжнародні,
конституційні й адміністративні;

-  доведено,  що  процесуальна  автономія  національних  судів



держав – членів Європейського Союзу від Суду Європейського Союзу
є  неповною,  оскільки задля  реалізації  принципів  еквівалентності  й
ефективності у застосуванні права Європейського Союзу вона підлягає
звуженню.  Так,  зроблено  висновок,  що,  навіть  коли  національне
процесуальне  право  не  передбачає  можливості  суду  самостійно
ставити питання права Європейського Союзу у справі, яка стосується
державної  компетенції,  національний  суд  зобов’язаний  застосувати
право Союзу;

- розглянуто феномен конституціоналізації права Європейського
Союзу  в  площині  відповідності  норм  установчих  договорів
Європейського Союзу  складовим верховенства конституції, її прямої
дії, а також основоположним правам людини. Особливу роль у цьому
відіграє  Суд Європейського  Союзу,  який  провадить  системне
тлумачення  права  Європейського  Союзу і формує  принципи  його
функціонування,  що  надають  праву  Союзу  риси  конституції  й
формують унікальність правопорядку Європейського Союзу;

-  виокремлено  такий  аспект  діяльності  Суду  Європейського
Союзу, як його судовий активізм, що знаходить прояв в унікальному й
послідовному тлумаченні права Європейського Союзу, скерованому на
зміцнення компетенції,  що забезпечує  сталий розвиток усієї  системи
Союзу і відбиває унікальність інтеграційного правопорядку. При цьому
Суд  Європейського  Союзу  намагається  знаходити  баланс  між
економічними інтересами інтеграції, інтересами окремих держав-членів
та  інтересами приватних осіб.  Практика  Суду Європейського  Союзу
сприяла формуванню поваги до особливостей правових систем держав-
членів і закріпила можливість існування різних стандартів, наприклад,
прав людини, які мають враховуватися Судом при застосуванні права
Європейського Союзу;

-  досліджено  процесуальне  право Європейського  Союзу,  на
підставі чого визначено процесуальні особливості преюдиціальних,
прямих й апеляційних проваджень, а також правил судочинства, які
забезпечують  захист  прав  та  інтересів  в  межах  інтеграційного
правопорядку,  зокрема  право  на  ефективний  засіб  правового
захисту та справедливий суд;

- розкрито процедуру формування суддівського корпусу Суду
Європейського  Союзу,  яка  відповідає  таким  тенденціям
національного  й  міжнародного  судочинства,  як  мінімізація
заполітизованості  процесу  судових  призначень  і  збалансування
незалежності суддів із їх підзвітністю;

-  проаналізовано  кваліфікаційні  критерії,  яким  мають
відповідати судді та Генеральні адвокати Суду Європейського Союзу
та які направлені на формування високого стандарту правосуддя в



Європейському Союзі;
-  розглянуто  різні  теорії  щодо  мотивів,  якими  керуються

національні  суди держав-членів  при зверненні  з  преюдиціальними
запитами до Суду справедливості. Наголошено, що врахування цих
теорій  на  практиці  є  важливим  для  підвищення  ефективності
інституційної  кооперації  Суду  Європейського  Союзу  із
національними судами;

-  охарактеризовано  тенденцію,  яка  полягає  в  поширенні
юрисдикції  Суду  Європейського  Союзу  на  певні  сфери  щодо
захисту  основоположних  прав  людини,  які  не  підпадають  під
компетенцію  Союзу.  Так,  Суд  Європейського  Союзу  здійснює
судовий контроль щодо пропорційності обмежень ринкових свобод,
які належать до компетенції держав-членів, легітимності їх мети і
того,  чи  не  є  такі  обмеження  прихованою  спробою  обмежити
свободи  Європейського  Союзу,  спираючись  на  що  окремо  увагу
приділено питанню дотримання прав людини;

-  проаналізовано  можливість  використання  термінової
процедури розгляду справ, пов’язаних із сферою простору свободи,
безпеки і справедливості, у Суді Європейського Союзу,  існування
якої є індикатором важливості таких справ для приватних осіб;

-  на  підставі  аналізу  практики  Суду  Європейського  Союзу
визначено  особливості  розгляду  Судом  Європейського  Союзу  справ,
пов’язаних  із  конкуренцією  на  внутрішньому  ринку  Європейського
Союзу,  доведено,  що  судовий  контроль  за  діяльністю  Комісії  у
конкурентній  сфері  не  є  однорідним.  Обґрунтовано,  що  додатковою
особливістю судового розгляду справ у конкурентній сфері є спрощений
порядок  доведення  існування  locus  standi  щодо оскарження  актів
інститутів Європейського Союзу приватними особами.

Удосконалено: 
- наукові підходи до розуміння взаємодії Суду Європейського

Союзу  з  міжнародними  судовими  установами.  Практика  Суду
Європейського  Союзу  свідчить,  що  при  виникненні  питання
конкуруючої юрисдикції Суд спрямовує свої зусилля на збереження
гомогенності  інтеграційного  правопорядку  і  незмінності
повноважень Європейського Союзу;

-  теоретичні концепції, які розкривають процесуальні форми
реалізації  юрисдикції  Суду Європейського Союзу і  розмежування
юрисдикції між Судом справедливості й Загальним судом;

- теоретичні й практичні положення щодо судових механізмів
захисту прав приватних осіб в Європейському Союзі, а саме: крім
прямих  механізмів  захисту  прав  приватних  осіб  у  Суді
Європейського Союзу, існує опосередкований механізм, що полягає



в  ініціюванні  проваджень  у  національних  судах  держав-членів  і
подальшому  направленні  преюдиціальних  запитів  до  Суду
справедливості.  Практика  Суду  справедливості  сформувала  певні
правила опосередкованого оскарження актів приватними особами
через  преюдиціальну  процедуру,  що  досліджені  з  урахуванням
останньої практики Суду;

-  наукові  положення  щодо  становлення  інтеграційного
правопорядку Європейського Союзу,  в якому значну роль відіграла
практика Суду стосовно концепцій прямої дії та верховенства права
Європейського  Союзу,  відповідальності  держав-членів  при  його
порушенні.  

У роботі набули подальшого розвитку: 
-  ідеї  про  те,  що  модель  Суду  Європейського  Союзу  стала

використовуватися як модель для інших інтеграційних організацій у
якості  «еталонної».  Наприклад,  Суд  Європейської  асоціації  вільної
торгівлі  за  своєю  організацією  й  юрисдикцією  наслідує  Суд
справедливості,  а  механізм  преюдиціальних  запитів  національних
судів  стосовно  тлумачення  права  Європейської  асоціації  вільної
торгівлі також змодельований за зразком механізму преюдиціальних
запитів  до  Суду  справедливості.  Крім  того,  цей  механізм  почав
використовуватися  і  в  межах  Ради  Європи із  набуттям  чинності  1
серпня 2018 р. Протоколу № 16 до Конвенції про захист прав людини
та основоположних свобод 1950 р.;

- наукові позиції щодо механізмів інституційної кооперації Суду
Європейського  Союзу  із  національними  судами  держав-членів,  які
започаткували  «правовий  діалог»  між  судами  двох  рівнів.  Завдяки
зворотному зв’язку між Судом Європейського Союзу та національними
судами  виникає  «живе»  інтеграційне  право,  яке  відбиває  не  лише
інтереси  Європейського  Союзу  або  держав-членів,  а  й  інтереси
приватних  осіб,  які  захищають  свої  права,  надані  наднаціональним
правом, у національних судах держав-членів;

- ідея стосовно того,  що Суд Європейського Союзу поряд із
використанням  телеологічного  методу  тлумачення,  який  завжди
вважався  його  найпотужнішим  механізмом  у  процесі  розвитку
інтеграції, почав тлумачити зобов’язання держав-членів у контексті
цінностей  Союзу,  які  є  спільними  для  всіх  держав-членів.  Це
свідчить  про  врахування  Судом  Європейського  Союзу  інтересів
окремих держав-членів разом із інтересами європейської інтеграції
при здійсненні судочинства;

-  теза  про  роль  Суду  Європейського  Союзу  у  розвитку
матеріального  права  простору  свободи,  безпеки  і  справедливості
Європейського  Союзу,  яке  часто  стає  предметом преюдиціальних



звернень до Суду Європейського Союзу;
-  положення  про  внесок  Суду  Європейського  Союзу  у

формування  стандартів  захисту  основоположних  прав  людини.
Доведено,  що  він  є  значним,  незважаючи  на  те,  що  юрисдикція
Суду в цій сфері доволі обмежена, оскільки вона реалізується лише
в тій компетенції, яка належить Європейському Союзу. 

Практичне  значення  одержаних  результатів. Значимість
дисертаційної роботи полягає в дослідженні механізмів розвитку судової
системи  Європейського  Союзу  та  її  впливу  на  право  Європейського
Союзу,  що  ґрунтується  на  вивченні  широкої  практики  Суду
Європейського  Союзу  й  створює  теоретичну  базу  для  осмислення
проблем діяльності судових органів ЄС і Європейського Союзу в цілому.

Результати дослідження можуть бути використані для визначення
напрямів  правової  політики  України  у  зв’язку  із  адаптацією
національного законодавства до права Європейського Союзу. 

Правотворче  значення  полягає  в  можливості  врахування
висновків  авторки  при  розробці  нормативно-правових  актів,
спрямованих  на  виконання  зобов’язань  України  перед
Європейським  Союзом,  а  також  міжнародних  актів  за  участю
України, Європейського Союзу, його держав-членів.   

У  науково-методичному  плані  результати  дослідження
можуть  використовуватися  при викладанні  навчальних  дисциплін
права Європейського Союзу, міжнародного публічного права, права
міжнародних  організацій,  міжнародних  судових  органів,
міжнародного права із захисту прав людини, а також при підготовці
навчально-методичної  літератури  для  студентів,  слухачів
юридичних навчальних закладів, практикуючих юристів.

З урахуванням того, що в дисертації проаналізовано механізми
судового захисту прав приватних осіб в рамках Європейського Союзу,
її положення можуть бути корисними для українських суб’єктів, які
провадять діяльність у правовому полі Союзу. 

Апробація  результатів  дослідження. Теоретичні  й
практичні  висновки,  сформульовані  в  представленій  дисертації,
доповідалися  й  обговорювалися  на теоретичних  семінарах  і
засіданнях  кафедри  міжнародного  права  Національного
юридичного університету імені Ярослава Мудрого. 

Основні  положення  дисертації  знайшли  своє  висвітлення  у
виступах  авторки  з  доповідями  на  34  міжнародних,  зарубіжних,
всеукраїнських та інших наукових конференціях,  а також на інших
наукових заходах протягом 2009 – 2018 рр., серед них: «Традиции и
новации  в  системе  современного  российского  права»  (2-3  квітня
2010  р.,  Москва),  «Актуальные  проблемы  современного



международного права» (9-10 апреля 2010 р.,  Москва),  «Юридична
осінь 2012 року» (13 листопада 2012 р., Харків), «Independence and
Cooperation.  Ukraine’s  own Path  toward  the  Rule  of  Law» (8  червня
2013 р., Франкфурт – на – Майні), «Ломоносов – 2013» (8-12 квітня
2013  р.,  Москва),  «Юридическая  наука  и  образование  в  условиях
глобализации:  состояние  и  перспективы  развития»  (24-25  жовтня  
2013  р.,  Донецьк), «EU  Relations  with  Eastern  Partnership:  Strategy,
Opportunities and Challenges» (20-21 квітня 2016 р., Чернівці), «Ukraine:
Hopes for realizable law» (1 липня 2016 р., Люксембург), «Юридична
техніка  і  технологія:  теорія  та  практика  застосування»  (24-25
листопада  2016  р.,  Львів),  «Проблеми  формування  національної
правової системи України та її адаптація до європейського права» (5-6
травня  2017  р.,  Івано-Франківськ),  «Україна  на  шляху  до  Європи:
реформа цивільного процесуального законодавства» (7 липня 2017 р.,
Київ), «Угода про асоціацію як інструмент правових реформ в Україні»
(23 жовтня 2017 р.,  Харків),  «Конгрес міжнародного та європейського
права» (25-26 травня 2018 р., Одеса) та інші.

Публікації. Основні  положення  та  результати  дисертації
викладено  у  60  наукових  працях,  серед  яких:  1  індивідуальна
монографія, 3 розділи і 2 підрозділи у колективних монографіях, 22
статті  у фахових виданнях України та інших держав (16 статей в
українських фахових виданнях з юридичних наук та 6 у наукових
періодичних виданнях зарубіжних держав, два з яких входять до
наукометричної  бази  Scopus),  32  інші  публікації  (статті  й  тези  у
збірниках наукових праць і матеріалах конференцій). 

Стаття  «The  State  Sovereignty  and  Sovereign  Rights:  the
Correlation Problems» виконана у співавторстві, а особистий внесок
дисертантки  у  неї  –  розробка  питання  щодо  суверенітету  у
міжнародних організаціях наднаціонального типу. 

Структура  та  обсяг  дисертації. Дисертація  складається  із
списку  умовних  скорочень,  вступу,  чотирьох  розділів,  що
поділяються  на  17  підрозділів,  висновків,  списку  використаних
джерел (1084 найменувань). Загальний обсяг роботи – 525 сторінок,
з них основний текст – 452 сторінки. 

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ

У Вступі обґрунтовано актуальність обраної теми, зв'язок роботи з
науковими  програмами,  планами,  визначено  мету,  завдання,  об’єкт  і
предмет дослідження, наведено стислу характеристику її методологічних
і  теоретичних  засад,  визначено  її  наукову  новизну,  теоретичне  й
практичне значення  одержаних  результатів,  наведено інформацію про



апробацію результатів дослідження, її структуру й обсяг.
Розділ  1  «Судова  система  Європейського  Союзу»

складається  із  чотирьох  підрозділів,  в  яких  проаналізовано
становлення й організацію судової системи Європейського Союзу,
що віддзеркалює ті функції, які покладаються на кожну з її судових
ланок,  а  також  взаємодію  Суду  Європейського  Союзу  із
національними  судами  держав  –  членів  ЄС  і  міжнародними
судовими установами.

У  підрозділі 1.1 «Становлення  судової системи Європейського
Союзу» вивчено історію заснування Суду справедливості Європейського
співтовариства вугілля та сталі, яке супроводжувалося процесом вибору
відповідної моделі судочинства, та  подальші реформи судової системи
Співтовариств  і  Європейського  Союзу.  Доведено,  що  заснування
постійного Суду справедливості було покликано збалансувати діяльність
виконавчого органу Європейського співтовариства вугілля та сталі, який
був наділений широкими повноваженнями. Функції, покладені на новий
Суд, були не схожі на жоден з існуючих на той час міжнародних судових
інститутів,  оскільки  його  юрисдикція  виходила  за  межі  спорів  між
державами та розповсюджувалася на захист держав-членів, а також прав
приватних  осіб  від  дій  Високого  керівного органу.  Крім  того,  Суд
Європейського  Співтовариства  вугілля  та  сталі отримав  виключну
юрисдикцію стосовно тлумачення установчого Договору та усіх спорів
щодо його застосування за зверненнями національних судових установ
держав-членів. Фактично Суд здійснював певні конституційні функції, які
в майбутньому стануть вирішальними для розвитку всього правопорядку
ЄС. 

Доведено, що судова система стала проекцією ґенези і змін
всієї правової системи Союзу та навіть проекцією політики цього
нового  типу  наднаціонального  утворення.  Еволюція  судової
системи ЄС відтворює не лише інституційні зміни,  а й те, що ці
перетворення  відображають  перетворення  в  об’єднаній  Європі,
потреби  суспільства  держав  –  членів  ЄС  і  спосіб,  у  який  Суд
відповідає на ці виклики.

У підрозділі 1.2 «Організація судової системи Європейського
Союзу» доведено,  що організаційна  модель  Суду  Європейського
Союзу,  яка  склалася  протягом багатьох років  еволюціонування,  є
оптимізованою під потреби інтеграційного судочинства. Здійснено
аналіз  правової  регламентації  організації  судової  влади  у
Європейському  Союзі,  що  на  сучасному  етапі  функціонування
Союзу  представлена  двома  ланками  –  Судом  справедливості  й
Загальним  судом,  хоча  формально  існує  можливість  створення
третьої ланки – спеціалізованих судів з окремих видів позовів або



проваджень в особливих галузях. 
Досліджуючи  структуру  судової  системи Європейського

Союзу,  з'ясовано  процесуальний  статус  суддів  і  Генеральних
адвокатів,  а  також адміністративних  посад  у  Суді  Європейського
Союзу (Голів, Віце-голів, Перших Генеральних адвокатів тощо).

Проведено  аналіз  останньої  реформи  організації  судової
системи, яка полягає у припиненні діяльності Трибуналу з питань
цивільної служби Європейського Союзу й збільшенні суддівського
корпусу  Загального  суду,  що  перебрав  на  себе  юрисдикцію
Трибуналу,  а  також  у  зміні  правил  призначення  суддів  і
Генеральних адвокатів Суду Європейського Союзу. Приділена увага
критеріям оцінювання кандидатів на посаду суддів чи Генеральних
адвокатів,  завдяки  яким  запроваджуються  єдині  стандарти
формування  Суду  ЄС.  У  зв’язку  із  цим  зроблено  висновок,  що
останні новели у правилах призначення суддівського корпусу Суду
Європейського  Союзу  сприяють  демократизації  цього  процесу  й
наближенню  його  до  загальноєвропейських  стандартів,  а  отже,
слугують  однією  з  інституційних  гарантій  належного  правового
захисту в Європейському Союзі.

На  підставі  вивчення  процесуальних  Регламентів  Суду
Європейського Союзу зроблено висновок, що склад судової палати
для  вирішення  конкретної  справи  залежить  від   складності  цієї
справи з правової точки зору, її важливості або особливих обставин.
Цей факт підтверджує, що організація Суду Європейського Союзу
має функціональне спрямування.  

У  підрозділ  1.3  «Кооперація  Суду  Європейського  Союзу  з
національними судами держав – членів ЄС» доведено, що національні
суди держав – членів Європейського Союзу виступають інструментом
реалізації  права  Європейського  Союзу,  у  тому  числі  рішень  Суду
Європейського  Союзу.  Між  Судом  Європейського  Союзу й
національними  судами  держав  –  членів  Європейського  Союзу
об’єктивно  склався  механізм  інституційної  кооперації  (співпраці),
який  є  вкрай  важливим,  враховуючи  ті  випадки,  коли  національні
судові установи виступають єдиним засобом захисту прав приватних
осіб через те, що доступ до судового захисту в Суді Європейського
Союзу доволі обмежений. 

Доведено,  що  для  глибинного  розуміння  кооперації  Суду
Європейського  Союзу  з  національними  судами  держав  –  членів
Європейського  Союзу  важливо  дослідити  мотиви  такої  судової
кооперації.  На  підставі  аналізу  практики  й  доктрини  серед
чинників, що впливають на взаємодію національних судів із Судом
Європейського  Союзу,  виокремлено  політичний  та  економічний



інтерес,  світоглядні  позиції  окремих  суб’єктів  (приватних  осіб,
суддів,  науковців),  бажання  нижчих  судів  виконувати  функції
вищих або мати можливість змінити їх практику. Обґрунтовано, що
для  підвищення  ефективності  та  вдосконалення  механізму
кооперації до уваги мають братися всі фактори, які впливають на
взаємодію судів різних рівнів, у комплексі. 

У  контексті  кооперації  двох  рівнів  судових  систем  розкрито
зміст  і  значення  принципу  процесуальної  автономії  національних
судів.  Так,  процесуальне  право  належить  до  компетенції  держав-
членів, а отже, саме національне право визначає процесуальні правила
й  засоби  вирішення  спорів,  які  виникають  на  підставі  права
Європейського Союзу. Процесуальні правила держав-членів різняться
поміж собою, але  задля ефективної  реалізації  права Європейського
Союзу Суд Європейського Союзу наполягає на тому, щоб ці правила
відповідали принципам еквівалентності й ефективності. Крім того, в
контексті  процесуальної  автономії  національних судів  актуальним є
питання  щодо  їх  можливості  порушувати  питання  права
Європейського Союзу на власний розсуд. У світлі цього досліджено
практику  Суду  Європейського  Союзу,  яка  встановлює,  що  якщо
предмет  справи належить до  компетенції  Європейського  Союзу,  то
національні  суди,  незважаючи  на  приписи  національного
законодавства,  на  власний  розсуд  зобов’язані  порушувати  питання
права Європейського Союзу.

У  підрозділі  1.4  «Взаємодія  Суду  Європейського  Союзу  з
міжнародними судовими установами» досліджено взаємодію Суду
Європейського Союзу з  міжнародними судовими установами,  яка
базується на їх взаємоповазі і взаємному збагаченні міжнародного й
інтеграційного  правосуддя.  Однак,  незважаючи  на  це,  практика
Суду Європейського Союзу свідчить про те, що вона зорієнтована
на  збереження  гомогенності  інтеграційного  правопорядку  й
охорону компетенції Європейського Союзу. 

У держав – членів Європейського Союзу існує зобов’язання не
піддавати  спори  щодо  тлумачення  або  застосування  установчих
договорів  жодним іншим методам урегулювання,  крім передбачених
Союзом. Це положення запобігає паралельним судовим провадженням,
які  могли б призвести до  неоднакового тлумачення  чи застосування
права Європейського Союзу і зміни гомогенності правовідносин Союзу
й держав-членів на міжнародному рівні.    

На  підставі  аналізу  практики  Суду  Європейського  Союзу
зроблено  висновок,  що  у  праві  Європейського  Союзу  не  міститься
заборон щодо права на звернення до інших, ніж Суд Європейського



Союзу засобів вирішення міжнародних спорів, але при цьому мають
бути виконані певні умови. Так, фундаментальним є те, що інші суди,
трибунали, арбітражі не можуть тлумачити право Європейського Союзу
і таким чином втручатися у виключну юрисдикцію Суду Європейського
Союзу. Крім того, юрисдикція інших міжнародних судових установ не
може  впливати  на  розподіл  юрисдикції  між  національними  судами,
наприклад, коли національні суди можуть бути позбавлені можливості
звертатися до Суду справедливості  з преюдиціальними запитами.  Ці
положення  проілюстровані  висновками  Суду  справедливості  щодо
неможливості  створення Європейського  патентного суду,  приєднання
Європейського  Союзу  до  Конвенції  про  захист  прав  людини  і
основоположних свобод тощо. Вивчення практики Суду Європейського
Союзу підтверджує, що вона зорієнтована на збереження гомогенності
інтеграційного  правопорядку  і,  по  суті,  є  провайдером  політики
взаємного збагачення (кооперації) міжнародних судових установ.

Розділ  2  «Процесуальне  право  Європейського  Союзу»
складається  із  п’яти  підрозділів,  в  яких  досліджено  джерела
процесуального  права  Європейського  Союзу,  загальні  правила
проваджень  у  Суді  Європейського  Союзу,  а  також  особливості
преюдиціальних, прямих й апеляційних проваджень. Ці питання у
вітчизняній правовій літературі вивчено вперше, а отже, є першим
кроком  щодо  осмислення  основ  процесуальної  доктрини  й
практики Суду Європейського Союзу.

У  підрозділі  2.1  «Джерела  процесуального  права
Європейського  Союзу  (загальна  характеристика)» розглянуто
джерела  процесуального  права  Європейського  Союзу,  які  не
кодифіковані у єдиному акті. Запропоновано поділити всі джерела
процесуального права Європейського Союзу на первинні, вторинні
та  третинні.  Охарактеризовано  норми  процесуального  права,  які
містяться  у  Договорі  про  Європейський  Союз,  Договорі  про
функціонування Європейського Союзу, загальних принципах права,
а також положення Статуту Суду Європейського Союзу, Регламенту
Суду  справедливості,  Регламенту  Загального  суду  і  третинних
джерел процесуального права ЄС, які імплементують процесуальні
Регламенти.  Встановлено,  що  судова  практика  активно
використовується  Судом  Європейського  Союзу  як  джерело
процесуального права Союзу, оскільки Суд Європейського Союзу в
ході  судових  процесів  тлумачить  ті  норми  Статуту,  які  не
розкриваються жодним із Регламентів. Доведено, що процесуальне
право  Європейського  Союзу  має  тлумачитися  автономно  від
національних норм процесуального права держав-членів. 



Окремо  вивчено  останні  реформи  у  процесуальному  праві
Європейського  Союзу,  які  полягають  у  суттєвому  доповненні
Статуту Суду  Європейського Союзу у 2012 р. й Регламенту Суду
справедливості,  а також в  ухваленні  у 2015 р. нового Регламенту
Загального суду. Крім того,  виокремлено проблемні  процесуальні
питання, які ще залишилися неврегульованими.

У підрозділі  2.2  «Загальні  правила  проваджень  у  Суді
Європейського  Союзу»  систематизовано  й  проаналізовано  масив
правил  судочинства  в  Суді  Європейського  Союзу,  які  мають
загальний  характер  –  щодо  мови  справ,  прав  і  обов’язків
представників сторін,  засобів комунікації,  процесуальних строків,
об’єднання декількох справ, зупинення й відкладення провадження.

Незважаючи на те, що за загальним правилом судовий розгляд
у Суді Європейського Союзу складається з письмової та усної стадій
процесу, на практиці головну роль відіграє письмова, у межах якої
збирається  найважливіша  й  вирішальна  процесуальна  інформація
для ухвалення рішення – факти і правові позиції сторін. Усна стадія,
а  переважно  слухання,  які  є  частиною  усної  стадії,  мають  лише
факультативне значення, особливо у Суді справедливості, з огляду на
те,  що  він  здебільшого  вирішує  питання  щодо  тлумачення  права
Європейського  Союзу.  У  Загальному  суді  слухання  відіграють
важливішу  роль  (але  все  ж  таки  не  вирішальну),  оскільки  він
розглядає частіш з все справи адміністративного характеру.  І саме
тому  слухання  як  частина  усної  стадії  в  більшості  проваджень
залежить від волі сторін або Суду. 

Зроблено висновок, що новаторство Лісабонського договору про
необов’язковість  слухань  слугує  інтересам  прискорення  ухвалення
рішень і не впливає на ефективність правосуддя, оскільки відповідно до
чинних правил всі вимоги й позиції сторони мають бути подані під час
першого обміну письмовими зауваженнями.

У підрозділі 2.3 «Правила преюдиціальних проваджень у Суді
Європейського  Союзу»  досліджено  особливості  преюдиціальних
проваджень,  які  пов’язані  з  тим,  що  суб’єктом  звернення  в  цьому
провадженні є суд чи трибунал держави-члена, перед яким постало
питання  стосовно  тлумачення  певних  норм  права  Європейського
Союзу  чи  чинності  й  тлумачення  актів  інститутів,  органів,  служб,
агентств Європейського Союзу. Незважаючи на участь у провадженні
сторін  по  первинній  національній  судовій  справі,  преюдиціальне
провадження  є  безспірним  провадженням,  оскільки  в  ньому  не
вирішуються  питання,  з  якими  позивач  звертався  до  національної
судової установи. Саме цим обумовлені такі процесуальні особливості,
як відсутність у сторін можливості заявляти клопотання про тимчасові



заходи  забезпечення  позову,  оскільки  це  –  повноваження
національного  суду,  який  розглядає  первинну  справу.  Так  само  в
рамках преюдиціального провадження не дозволяється процесуальна
інтервенція,  у  той  час  як  приватні  особи,  які  долучилися  до
національного  процесу,  будуть  вважатися  учасниками
преюдиціального  провадження.  Особливістю  преюдиціального
провадження  також  є  те,  що  звернення  за  роз’ясненням
преюдиціального рішення може надійти лише від національного суду
чи трибуналу,  які направляли відповідний запит,  а сторони та треті
особи  позбавлені  такого  права.  Також  розглянуто  особливості
стосовно  надання  правової  допомоги,  пов’язані  із  тим,  що
процесуальне право Європейського Союзу як виключення не вимагає
від  сторін  по  основній  справі  мати  представника,  якщо  це  не
передбачено національним процесуальним законодавством держави-
члена, суд якої звернувся з преюдиціальним запитом. Таким чином,
особливості  преюдиціального  провадження,  які  є  похідними  від
предмета  судової  діяльності,  зумовлюють  виокремлення
процесуальних правил для цього виду проваджень.

Приділено  увагу  таким  важливим  питанням,  як  існування
права або обов’язку національного суду чи трибуналу звертатися з
преюдиціальними  запитами  до  Суду  справедливості,  а  також
належне оформлення преюдиціального запиту національним судом.
Розглянуто  можливість  проведення  прискореної  та  термінової
преюдиціальних  процедур,  які  можуть  бути  ініційовані  або  за
зверненням національного суду,  або за власною ініціативою Суду
справедливості  на  підставі  виключних  обставин,  що  вимагають
надзвичайної оперативності у вирішенні справи.

Зроблено висновок, що особливості правил преюдиціального
судочинства пов’язані із специфічним завданням цих проваджень –
формування  зв'язку  між  національними  правовими  системами
держав-членів  і  правовою  системою  Європейського  Союзу.
Процесуальне право Європейського Союзу віднайшло баланс між
національною  процесуальною  автономією  і  виключною
юрисдикцією  Суду  справедливості  з  тлумачення  права
Європейського Союзу й скасування його нелегітимних актів.  

У  підрозділі  2.4  «Правила  прямих  проваджень  у  Суді
Європейського  Союзу»  на  підставі  глибинного  аналізу
процесуальних  положень  узагальнено,  що  сучасні  правила
судочинства у прямих провадженнях Суду Європейського Союзу є
оптимізованими  правилами  судочинства,  які  відображають
особливості  прямих  проваджень.  Така  адаптованість
процесуального права  дозволяє  ефективно виконувати  правосудні



функції Суду Європейського Союзу. Еволюція правил судочинства у
прямих  провадженнях  сприяла  тому,  що  строки  розгляду  таких
проваджень в останні роки суттєво скоротилися, що, урешті-решт,
не  могло не вплинути на  вдосконалення  механізмів  захисту прав
приватних осіб в Європейського Союзу.

Так,  прямі  провадження  відрізняються  від  преюдиціальних
тим,  що  їх  предметом  є  спір  про  право,  який  ініціюється
безпосередньо  учасниками  спору,  а  більшість  справ  прямого
провадження  розглядається  Загальним  судом,  бо  частіш  за  все
позивачами  у  таких  справах  виступають  приватні  особи.  Цим
зумовлена важливість  коректного формулювання позовних вимог,
оскільки Суд пов'язаний ними і  не  може виходити за  їх  межі  за
власною  ініціативою.  Висунення  додаткових  позовних  вимог  на
подальших етапах провадження неможливе. При цьому досліджено
сфери, в яких Суд наділений необмеженою юрисдикцією, а отже,
може  виходити  за  межі  позовних  вимог  і  за  власної  ініціативи
приймати рішення, наприклад, про присудження компенсації, а не
лише  анулювання  нелегітимного  акта.  Такою  необмеженою
юрисдикцією Суд Європейського Союзу наділений лише стосовно
актів  Комісії,  які  накладають  штраф  або  пеню  у  двох  сферах:
відповідно до ст. 31 Регламенту 1/2003 щодо імплементації правил
конкуренції та ч. 5 ст. 15 Регламенту 80/2009 про Кодекс поведінки
щодо комп'ютеризованих систем бронювання.

Окремо  розглянуто  особливості  справ  щодо  права
інтелектуальної власності, оскільки відповідно до низки регламентів
Європейського Союзу Загальний суд має юрисдикцію по скасуванню
чи  зміні  рішень  Апеляційного  органу,  створеного  при  Відомстві  з
інтелектуальної  власності  Європейського  Союзу  та  який  може
розглядати апеляції на рішення Відомства та Бюро співтовариства з
охорони  сортів  рослин у  сфері  торговельних  марок,  промислових
зразків і селекційних прав Європейського Союзу, тобто Загальний суд
уповноважений розглядати апеляції  на апеляційні рішення, ухвалені
Апеляційним  органом.  Особливості  полягають  у  існуванні
обов’язкової досудової стадії та колі суб’єктів провадження. 

У  підрозділі  2.5  «Правила  апеляційних  проваджень  у  Суді
Європейського  Союзу» досліджено нормативну модель  апеляції  в
Суді справедливості рішень Загального суду, яка зводиться до того,
що  оскарження  стосується  лише  питань  права  і  не  може
стосуватися фактів справи. З огляду на це зроблено висновок, що в
цьому  аспекті  апеляція  більше  схожа  на  національну  процедуру
касації  при  двоінстанційній  системі  оскарження.  Проаналізовано
підстави  для  апеляції,  строки і  порядок подачі  апеляції,  а  також



порядок  проведення  апеляційного  провадження,  практика  Суду
Європейського Союзу, що встановила, в яких випадках апеляція є
явно неприйнятною. 

Приділено  увагу  процедурі,  що  за  функціональним
призначенням  являє  собою  апеляційну  процедуру,  але  в
модифікованому вигляді – так звану «скорочену апеляцію». Цей вид
апеляції вирізняється тим, що він ініціюється не після завершення
справи,  а  під  час  її  розгляду  задля  вирішення  у  короткі  строки
питань, які є вкрай важливими до моменту завершення провадження.
Вся  процедура  скороченої  апеляції  направлена  на  оптимізацію  й
прискорення процесу ухвалення рішення по ній.

Дослідження процесуальних можливостей оскарження рішень
Загального суду до Суду справедливості, інших квазіапеляційних форм
реалізації  прав учасників судових проваджень і правил судочинства
апеляційних  проваджень  в  Суді  Європейського  Союзу  дозволило
стверджувати  про  існування  в  Європейському  Союзі  комплексної
процесуальної  системи,  яка  є  гарантією  захисту  прав  та  інтересів
суб’єктів інтеграційних процесів. 

Розділ  3  «Вплив  практики  Суду  Європейського  Союзу  на
правову  систему  ЄС» складається  з  чотирьох  підрозділів,  у  яких
вивчено питання становлення унікального інтеграційного правопорядку
Європейського Союзу під впливом прецедентної практики Суду. 

У підрозділі 3.1 «Вплив практики Суду Європейського Союзу на
конституціоналізацію права ЄС» наголошено, що конституціоналізація
права  Європейського  Союзу  є  процесом,  у  рамках  якого  установчі
договори  Союзу  еволюціонували  від  сукупності  домовленостей,  що
були обов’язковими лише для держав-членів, до унікального правового
режиму, котрий надає права й покладає обов’язки на всіх публічних і
приватних осіб на території Європейського Союзу. При цьому головним
надбанням інтеграційного права в юриспруденції Суду Європейського
Союзу слід визнати можливість використання первинного й вторинного
права Союзу приватними особами для захисту своїх прав безпосередньо
в національних правопорядках. Саме верховенство права Європейського
Союзу та його пряма дія перетворили установчі договори й певною
мірою вторинне право Європейського Союзу на аналог конституційних
актів.  Конституціоналізація  інтеграційного  права  також  зумовлює
наявність певного механізму правового захисту, оскільки лише за таких
умов норма набуває статусу конституційної. 

На конституціоналізацію права Європейського Союзу вплинуло
і те, що в Союзі з’явився власний каталог прав людини у вигляді Хартії
про основоположні прав Європейського Союзу, яка стала невід’ємною
частиною установчих договорів.  Таким чином,  конституціоналізація



наднаціонального права набула ще більш фундаментального значення,
оскільки  Суд  визнав,  що  основоположні  права  людини  стали
невід’ємною  частиною  правопорядку  Європейського  Союзу  як
загальні принципи права Союзу. 

У  підрозділі  3.2  «Феномен  судового  активізму  Суду
Європейського Союзу» розглянуто питання конституціоналізації права
Європейського  Союзу,  яка  стала  можливою  завдяки  судовому
активізму Суду Європейського Союзу, що аналізується. Доведено, що
судовий  активізм  проявляється  в  унікальному  й  послідовному
тлумаченні  права  Європейського  Союзу,  скерованому  на  зміцнення
компетенції,  що забезпечує сталий розвиток усієї системи Союзу та
відбиває унікальність інтеграційного правопорядку. 

Спостерігається,  що  роль  Суду  Європейського  Союзу
еволюціонувала  від  судового  органу,  який  здійснював  технічне
тлумачення  установчих  договорів,  до  органу,  що  впливає  на
політику  держав-членів,  що  досить  часто  об’єктивно  суперечило
політичним й економічним інтересам держав-членів і породжувало
політичний  супротив  усередині  європейських  співтовариств,  але,
урешті-решт,  держави-члени  її  визнавали.  Тим  самим  Суд
Європейського  Союзу  виступив  у  ролі  активного  елемента
європейської інтеграції.

Зроблено висновок, що навіть поняття «держаний суверенітет»
значно змінилося під впливом практики Суду Європейського Союзу.
Ця  ситуація  вкрай  відрізняє  Європейський  Союз  від  інших
міжнародних  організацій,  оскільки  в  їх  рамках  основоположні
рішення  ухвалюються  лише  з  волі  держав-членів  і  спроектувати
подібний  стан  речей  із  обмеженням  державного  суверенітету  на
користь якоїсь іншої міжнародної організації дуже важко. 

У  підрозділі  3.3  «Суд  Європейського  Союзу  та  національні
інтереси  держав  –  членів  ЄС»  розглянуто  проблему  балансу  між
економічними  інтересами  інтеграції,  окремих  держав-членів  та
приватних осіб у практиці Суду Європейського Союзу, яка йде шляхом
поваги до особливостей правових систем держав-членів, оскільки Суд
визнає  можливість  існування  різних  стандартів,  наприклад,  прав
людини,  а  отже,  він  має  враховувати  це  при  застосуванні  права
Європейського Союзу. Така тенденція у практиці Суду Європейського
Союзу  отримала  ще  більше  поширення  із  набуттям  чинності
Лісабонським  договором  і  підтверджує  стурбованість  Союзу  щодо
зацікавленості  держав-членів  у  подальшій  розбудові  європейської
інтеграції й бажання легітимізації своєї влади. Те, що Суд почав разом із
використанням  телеологічного  методу  тлумачення,  який  завжди
вважався  його  найпотужнішим  механізмом  у  процесі  розвитку



інтеграції, трактувати зобов'язання держав у контексті цінностей Союзу,
які  є  спільними  для  всіх  держав-членів,  стало  яскравим свідченням
цього.  Очевидно,  що  така  нова  позиція  Суду  Європейського  Союзу
ставить Союз на новий рівень поваги цінностей, на яких він заснований.
При  цьому  юриспруденція  Суду  Європейського  Союзу  щодо
дотримання рівноваги інтересів інтеграції і держав-членів базується на
правотлумачній діяльності Суду,  який враховує практику верховних і
конституційних судів держав-членів.

У  підрозділі  3.4  «Захист  прав  приватних  осіб  у  Суді
Європейського Союзу» акцентовано на одному з головних моментів
дослідження, а саме на тому, що, крім прямих механізмів захисту
прав  приватних  осіб,  які  полягають  в  оскарженні  актів  або
бездіяльності  інститутів  Європейського  Союзу,  існує  механізм,
опосередкований  національними  судами,  який  полягає  у
направленні національними судами преюдиціального звернення до
Суду справедливості. Цей механізм є доволі дієвим, зважаючи на
те,  що  прямий  доступ  приватних  осіб  до  оскарження  актів
Європейського  Союзу  обмежений,  тож  іноді  й  преюдиціальна
процедура  є  єдиною  можливістю  для  скасування  нелегітимного
акта Європейського Союзу.  Завдяки практиці Суду Європейського
Союзу сформувалися певні правила опосередкованого оскарження
актів  через  преюдиціальну  процедуру  приватними  особами,  які
досліджені з урахуванням останньої практики Суду.  

Окремо відмічено,  що Лісабонський договір певною мірою
взяв до уваги необхідність послаблення вимог до приватних осіб
задля захисту своїх прав і в новій редакції ч. 4 ст. 263 Договору про
функціонування  Європейського  Союзу  закріпив  можливість
приватних  осіб  оскаржувати  регуляторні  акти,  доводячи  лише  їх
безпосередній  влив  на  себе  і  те,  що  вони  не  мають  бути
імплементовані. Як видно, послаблення вимог до приватних осіб не
стосується  директив,  які  в  обов’язковому  порядку  підлягають
імплементації.  Тож,  незважаючи  на  певні  послаблення  вимог  до
приватних  осіб  по  оскарженню  актів,  процес  доведення
безпосереднього  й  індивідуального  впливу  залишається  доволі
складним  і  призводить  до  фактичного  обмеження  доступу
приватних  осіб  до  оскарження  актів  Європейського  Союзу,  а  це
підвищує значущість непрямого засобу оскарження актів Союзу.  

Розділ 4 «Правотлумачна практика Суду Європейського
Союзу  у  пріоритетних  сферах  компетенції  ЄС» складається  з
чотирьох підрозділів. Констатовано, що Суд Європейського Союзу
своєю практикою тлумачення права Союзу вплинув майже на всі
пріоритетні  сфери  компетенції  Європейського  Союзу,  окремо  у



роботі  увагу  приділено  найбільш  важливим  для  європейської
інтеграції сферам внутрішнього ринку, простору свободи, безпеки
та  правосуддя,  захисту  прав  людини,  а  також  взаємодії  права
Європейського Союзу із міжнародним правом.

У підрозділі 4.1 «Правотлумачна практика Суду Європейського
Союзу  у  сфері  конкуренції  на  внутрішньому  ринку  ЄС» досліджено
практику  Суду  Європейського  Союзу,  який  виявляється  здатним
реагувати на динамічність права конкуренції і виносить рішення, що
запобігають  обмеженню  добросовісної  конкуренції  на  внутрішньому
ринку Союзу. З’ясовано обсяг юрисдикції Суду Європейського Союзу у
конкурентних  справах  й  особливості  розгляду  Судом  цих  справ,
оскільки практика  зумовила  тенденцію,  яка  свідчить  про особливий
порядок  їх  розгляду,  незважаючи  на  те,  що  установчі  договори  не
передбачають цього. 

Найчастіше судовий нагляд у сфері конкуренції здійснюється в
рамках процедури перегляду правомірності законодавчих актів Комісії
(ст. 263 Договору про функціонування Європейського Союзу). У цій
процедурі  Суд  Європейського  Союзу  має  обмежену  юрисдикцію,
оскільки  вона  стосується  лише  перегляду  правомірності  актів  і
визнання  їх  нікчемними,  не  стосується  ухвалення  належного  акта.
Необмежена  юрисдикція  Суду  Європейського  Союзу  існує  лише
стосовно  актів  Комісії  щодо  накладення  штрафів  або  пені  у  двох
сферах: відповідно до ст. 31 Регламенту 1/2003 щодо  імплементації
правил  конкуренції  та  ч.  5  ст.  15  Регламенту  80/2009 про  Кодекс
поведінки для комп'ютеризованих систем бронювання. Тож практика
Суду Європейського Союзу йде саме шляхом визнання компетенції
Комісії  щодо  складних  економічних  питань  і  проведення  оцінки
правильності й повноти врахування фактів, правильності застосування
права  і  права  до  фактів.  Щодо  оцінки  правильного  застосування
конкурентного  права  Європейського  Союзу  Комісією,  то  Суд  має
повну  свободу  дій,  оскільки  він  виступає  «монополістом»  щодо
тлумачення  норм  права  Європейського  Союзу,  а  отже  Комісія  має
дотримуватися практики Суду, оскільки конкурентне право є однією з
галузей  права,  що  потужно  розвивається  саме  судовою практикою.
При цьому важливим є те,  що Суд Європейського Союзу здійснює
контроль  правильного  застосування  не  лише  матеріального
конкурентного права, а й дотримання належних процедур ухвалення
рішень. Практика Суду Європейського Союзу є внеском у розвиток й
тлумачення  процесуальних  прав  суб’єктів  конкурентного  права
(наприклад,  права на мовчання, привілею проти самодискримінації,
права на належне управління, презумпції невинуватості).

Окремо  вивчено  питання  щодо  пом’якшення  доведення



приватними особами  locus standi при оскарженні актів інститутів
Європейського Союзу у конкурентній сфері, що вважається єдиним
відхиленням  Суду  від  рестриктивного  тлумачення  положення
непривілейованих  позивачів  за  ч.  4  ст.  263  Договору  про
функціонування Європейського Союзу.

У підрозділі 4.2 «Правотлумачна практика Суду Європейського
Союзу  у  сфері  простору  свободи,  безпеки  і  справедливості»
досліджено  процесуальні  особливості  розгляду  справ,  пов'язаних  із
зазначеною  сферою,  що  були  закладені  Лісабонським  договором.
Сфера простору свободи, безпеки і справедливості почала належати до
компетенції Європейського Союзу доволі нещодавно, тож поширення
юрисдикції  Суду  Європейського  Союзу  на  цю  сферу  дозволяє
приватним особам використовувати всі доступні механізми судового
захисту.  Право  Європейського  Союзу  у  сфері  свободи,  безпеки  і
справедливості  прямо  пов’язане  із  інститутом  громадянства
Європейського  Союзу,  а  також  статусом  особи  у  Європейському
Союзі. Юрисдикція Суду Європейського Союзу у цій сфері дозволяє
приватним  особам  використовувати  ефективні  механізми  судового
захисту. Усе це має особливе значення із набуттям чинності Хартії з
основоположних прав Європейського Союзу і посиленням ролі Суду
Європейського Союзу у її застосуванні. 

Обґрунтовано,  що  саме  у  сфері  свободи,  безпеки  і
справедливості існують процесуальні особливості  розгляду справ,
закладені  Лісабонським  договором.  Так,  процесуальне  право
Європейського Союзу закріплює можливість ініціювати термінову
преюдиціальну  процедуру  виключно  у  сфері  свободи,  безпеки  і
справедливості,  що  дозволяє  якнайшвидше  надати  висновок
національному суду для продовження національного провадження.
У  роботі  проаналізовано  порядок  такої  термінової  процедури  і
практику її застосування. 

У підрозділі 4.3 «Правотлумачна практика Суду Європейського
Союзу у сфері основоположних прав людини» проаналізовано внесок
Суду Європейського Союзу у захист основоположних прав людини,
незважаючи  на  те,  що  юрисдикція  Суду  в  цій  сфері  є  доволі
обмеженою і  поширюється лише на сфери, віднесені до компетенції
Європейського Союзу. Разом із цим у роботі досліджено тенденцію,
яка полягає у поширенні юрисдикції Суду Європейського Союзу на
певні сфери, які не підпадають під компетенцію Союзу. Це стосується
можливості  контролю  Суду  Європейського  Союзу  щодо
пропорційності  обмежень  свобод  Європейського  Союзу,  легітимної
мети цих обмежень. У цьому контексті Судом окремо мають вивчатися
питання  дотримання  прав  людини,  тобто  у  разі  порушення



національними заходами з обмеження ринкових свобод Європейського
Союзу, які належать до державної компетенції, основоположних прав
людини,  такі  заходи будуть  протирічити праву Союзу,  навіть  якщо
вони  не  порушили  жодних  інших  спеціальних  норм  права
Європейського Союзу. При цьому ключовим у пошуку балансу між
основоположними  правами  й  економічними  свободами  у
правотлумачній  діяльності  Суду  Європейського  Союзу  є  принцип
пропорційності,  який  дає  можливість  Суду  знайти  той  баланс  між
державними інтересами (суспільною мораллю, порядком, безпекою)
та  основоположними  свободами  Європейського  Союзу.  Таке
опікування  правами  людини  Судом  Європейського  Союзу  робить
Союз не просто міжнародною організацією, а й спільнотою народів,
яка ґрунтується на повазі до прав людини.

У підрозділі 4.4 «Правотлумачна практика Суду Європейського
Союзу  та  міжнародне  право» визначено,  що  Європейське
Співтовариство  в  момент  свого  заснування  являло  собою  «новий
міжнародний правопорядок»,  який повною мірою підпорядковувався
міжнародному  праву. На  сучасному  етапі  розвитку  Європейського
Союзу  вже  не  можна  говорити  про  підпорядкування  права
Європейського  Союзу  міжнародному  праву,  а  слід  констатувати
існування автономного правового порядку Європейського Союзу, який
має  власні  специфічні  принципи  і  в  той же час  поважає принципи
загального  міжнародного  права.  Суд  Європейського  Союзу,  у  свою
чергу,  провадить  системну  роботу  щодо  зміцнення  автономії
правопорядку Європейського  Союзу  і  ствердження примату  власних
конституційних принципів – верховенства права Європейського Союзу
й  поваги  до  основоположних  прав.  Практика  Суду  Європейського
Союзу виходить з того концепту,  що первинне право Європейського
Союзу не може змінюватися міжнародним правом, а будь-які  норми
міжнародного права будуть нижчими за установчі договори в ієрархії
джерел права Європейського Союзу.  У цьому,  зокрема,  проявляється
автономія правової системи Європейського Союзу, що дозволила Союзу
еволюціонувати в об’єднання,  в  якому вищими вважаються цінності
поваги до людської гідності, свободи, демократії, рівності, верховенства
права й поваги до прав людини.

Досліджено  практику  Суду  Європейського  Союзу,  яка
вплинула  на  можливість  приватних  осіб  отримувати  права  на
підставі  міжнародних  угод  Союзу,  тобто  можливість  таких  угод
мати пряму дію.  Це питання є вкрай важливим для застосування
норм Угоди про асоціацію між Україною та Європейським Союзом
приватними особами. 

ВИСНОВКИ



У  дисертації  здійснено  теоретичне  узагальнення  і
запропоновано  вирішення  конкретної  наукової  проблеми,  що
полягало  у  концептуалізації  теоретичних  засад  розвитку  судової
системи  Європейського  Союзу  й  практики  тлумачення  права
Європейського  Союзу  Судом  Європейського  Союзу  у  парадигмі
наднаціонального  характеру  інституційної  та  правової  систем
Союзу та її впливу на інтеграційний правопорядок та пріоритетні
сфери  компетенції  Європейського  Союзу.  Ця  концептуалізація
проводилася з огляду на визначення подальших напрямків еволюції
судової  системи  Європейського  Союзу  й  комунітарних  аспектів
взаємодії  національних і наднаціональних інститутів. 

У результаті зроблено такі висновки.
1.  Суд  Європейського  Союзу  є  елементом  унікальної

інституційної  системи Європейського  Союзу,  яка  пройшла  тривалий
процес трансформації від інститутів вузькоспеціалізованої міжнародної
організації  до  інституційної  системи  наднаціональної  інтеграційної
організації із широким колом компетенції. Цей процес позначився на
організації  судової  влади,  завданнях,  які  ставляться  перед  нею,  та
принципах,  якими  вона  керується  при  здійсненні  правосуддя.  Суд
Європейського Союзу за більш ніж 60 років своєї діяльності став тим
інститутом,  який  втілює  ідею  європейської  єдності,  заснованої  на
спільних цінностях і верховенстві права. 

2.  Зі створенням Суду Європейського співтовариства вугілля
та  сталі,  який став  прообразом Суду Європейського  Союзу,  були
закладені  незвичні  для  міжнародного  права механізми  судового
захисту  приватних  осіб.  Так,  Суд  Європейського  співтовариства
вугілля  та  сталі  здійснював  захист  прав  як  держав-членів,  так  і
приватних  осіб  від  перевищення  повноважень  інститутів
Європейського  співтовариства  вугілля  та  сталі.  Крім  того,  Суд
Європейського співтовариства вугілля та сталі  отримав виключну
юрисдикцію щодо тлумачення установчого Договору і всіх спорів
щодо  його  застосування  за  зверненнями  національних  судових
установ  держав-членів.  Фактично  Суд  виконував  певні
конституційні  функції,  які  в  майбутньому  стануть  вирішальними
для розвитку всього правопорядку Європейського Союзу. 

3.  Із заснуванням Європейського економічного  співтовариства,
Євратому та Європейського Союзу судова система зазнавала змін, які
зводилися не лише до створення нових судових ланок (Суд першої
інстанції, який згодом став Загальним судом, спеціалізовані суди), а й
полягали в розширенні  юрисдикції  Суду Європейського  Союзу,  що
завжди супроводжувало розширення компетенції ЄС. На сьогодні Суд



Європейського  Союзу  має  надзвичайно  широку  юрисдикцію,  яка
дозволяє йому ефективно розвивати правову системи ЄС в напрямі її
конституціоналізації й слугує досягненню цілей інтеграції. 

4.  Сучасна структура Суду Європейського Союзу направлена
на  оптимізацію виконання  різних  функцій,  покладених на  нього.
Так, якщо говорити про конституційні функції,  то їх виконує Суд
справедливості, який розглядає справи у палатах, у Великій палаті
або у повному складі. У Загальному суді, який виконує здебільшого
функції  адміністративного  суду,  справи  можуть  розглядатися  в
палатах по три і п’ять суддів, у повному складі, у Великій палаті
або  одноособово.  Тим  самим наголошується,  що  важливість  цих
справ  для  функціонування  правопорядку  ЄС  не  є  настільки
значною,  оскільки  передбачені  процесуальні  заходи  покликані
служити  фільтром  і  певним  бар’єром  від  передачі  суттєвих  для
правопорядку ЄС справ на одноособовий розгляд. 

5.  Процесуальне новаторство щодо можливості одноособового
розгляду  справ  у  Загальному  суді,  яке  покликане  було  сприяти
скороченню строків розгляду справ і розвантаженню судової системи,
виявилося недосконалим, оскільки рішення про одноособовий розгляд
справи  має  ухвалюватися  палатою,  яка  для  цього  має  вивчити
обставини справи. Це відбирає у суддів багато часу і,  урешті-решт,
призводить до затягування розгляду. Саме тому практика свідчить, що
Загальний суд украй рідко вдається до одноособового розгляду справ.

6.  Останніми  тенденціями  розвитку  судової  системи  ЄС  є
демократизація  процедури  формування  суддівського  корпусу.
Запровадження  додаткового  етапу  відбору  суддів  і  Генеральних
адвокатів у вигляді розгляду кандидатур спеціальною колегією слугує
зменшенню  політичної  заангажованості  відповідних  призначень  і
виробленню  гармонізованих  критеріїв,  яким  мають  відповідати
кандидати  (здатність  кандидата  до  правового  аналізу,  професійний
досвід,  можливість  виконувати  обов’язки  судді,  мовні  здібності,
здатність працювати в команді у міжнародному середовищі, в якому
представлені декілька правових систем, незалежність, справедливість і
чесність особи). Це, безперечно, сприяє підвищенню ефективності та
якості правосуддя в ЄС.  

7.  Інституційна  кооперація  Суду  Європейського  Союзу  і
національних судів стала унікальним феноменом, який дозволив праву
ЄС стати частиною національних правопорядків держав – членів Союзу.
Виокремити одну причину або мотив для цієї судової кооперації, як-от
політичний або економічний інтерес держави, зацікавленість окремих
приватних осіб, суддів, науковців, або ж міжсудову змагальність, майже
неможливо, бо до уваги мають бути взяті всі чинники, які впливають на



неї,  і  лише врахувавши їх у комплексі,  можна буде  вдосконалювати
механізм  кооперації  Суду  Європейського  Союзу  з  національними
судами держав-членів. 

8.  При кооперації  Суду Європейського Союзу й національних
судів слід враховувати дуже важливий принцип процесуальної автономії
національних  судів,  оскільки  процесуальне  право  віднесене  до
компетенції  держав-членів  і  не  передане до  відання  ЄС (хоча  певні
процеси гармонізації, а іноді навіть уніфікації, не можна заперечувати).
Саме тому національне право визначає процесуальні правила й засоби
для  вирішення  спорів,  які  виникають  на  підставі  права  ЄС.  Суд
Європейського Союзу, у свою чергу, встановлює лише стандарти для
цих  процесуальних  правил,  а  саме  те,  що  вони  мають  відповідати
принципам  еквівалентності  й  ефективності.  Реалізація  принципу
ефективності привела до того, що процесуальна автономія національних
судів почала звужуватися. Мова йде про необхідність підіймати питання
права ЄС національними судами за власним розсудом, якщо право ЄС
не було зазначене сторонами. 

9.  Інституційна  кооперації  національних  судів  із  Судом
Європейського Союзу  – це «правовий діалог», який сприяє розвитку
правової  інтеграції.  Саме  завдяки  цій  кооперації  виникає  «живе»
інтеграційне право, що відбиває не тільки інтереси ЄС або держав-
членів,  а  й  інтереси  приватних  осіб,  які  захищають  свої  права  в
національних судах і використовують там право ЄС. Національні суди
в жодному разі не є «нижчими» судами стосовно Суду Європейського
Союзу, незважаючи на їх обов’язок слідувати рішенням останнього,
адже  саме  завдяки  практиці  національних  судів  право  ЄС  стає
ближчим до громадян, що, по суті, і є метою функціонування Союзу. 

10. На  відміну  від  національних  судів  держав-членів,  із
якими  у  Суду  Європейського  Союзу  вже  існують  механізми
взаємодії  та  кооперації,  питання  взаємодії  його  з  іншими
міжнародними судовими установами залишаються відкритими. Суд
Європейського Союзу з обережністю підходить до практики інших
міжнародних судових установ, юрисдикція яких може стосуватися
компетенції  ЄС,  оскільки  їх  діяльність  певною  мірою  може
становити  загрозу  для  юрисдикційного  порядку,  визначеного
установчими  договорами  та,  як  наслідок,  автономії  правової
системи  ЄС. Доктрина  Суду  Європейського  Союзу  щодо
збереження  автономії  правової  системи  ЄС  зводиться  до
незмінності  повноважень Союзу та його інститутів,  встановлених
установчими договорами, та уніфікованого тлумачення норм права
ЄС,  а  також її  незалежності  від  рішень  інших  правових  систем,
зокрема заснованих на міжнародному праві. 

11. Автономність  правової  системи  ЄС  від  міжнародного



права  певним  чином  обмежує  держави-члени  у  виборі  засобів
вирішення спорів, які надані їм іншими міжнародними договорами.
Право  ЄС  не  містить  заборон  звертатися  до  інших,  ніж  Суд
Європейського Союзу, засобів вирішення спорів, але при цьому має
бути виконано ряд умов,  більшість з  яких встановлена практикою
Суду  Європейського  Союзу.  Фундаментальним  тут  є  те,  що
трибунали, арбітражі та інші судові установи не можуть тлумачити
право ЄС. Крім того, якщо ЄС і може бути суб’єктом міжнародної
угоди, у межах якої діятиме суд чи арбітраж, юрисдикція цих установ
має бути обмежена лише застосуванням та тлумаченням цієї угоди й
не може впливати на розподіл повноважень між інститутами ЄС або
між ЄС та державами-членами. 

12.  Процесуальне право ЄС, на відміну від більшості норм
матеріального  права  ЄС,  не  є  результатом  гармонізації
національних  норм  чи  узагальнення  спільних  правових  традицій
держав-членів.  Специфічність  і  складність  процесуального  права
ЄС полягає у тому, що його норми не є кодифікованими. Останні
реформи процесуального права ЄС були спрямовані на оптимізацію
процесуальних  форм  здійснення  судочинства,  а  процесуальні
особливості  кожного  з  видів  проваджень  у  Суді  Європейського
Союзу  сприяють  реалізації  права  на  ефективний  засіб  правового
захисту та справедливий суд.

13.  Конституціоналізація  права  Європейського  Союзу  є
процесом, на який значно вплинула практика Суду Європейського
Союзу та в рамках якого  установчі договори еволюціонували від
сукупності  домовленостей,  що  були  обов’язковими  лише  для
держав-членів,  до  унікального  правового  режиму,  котрий  надає
права й покладає обов’язки на всіх публічних і приватних осіб на
території  Європейського  Союзу.  Практична  значимість  цього
процесу полягає у тому, що право ЄС використовується приватними
особами  для  захисту  своїх  прав  у  національних  правопорядках,
спираючись на принципи верховенства права ЄС та його прямої дії.
Важливою складовою процесу конституціоналізації права ЄС є те,
що  Суд  Європейського  Союзу  визнав,  що  основоположні  права
людини стали невід’ємною частиною правопорядку ЄС як загальні
принципи права  Союзу,  а  отже,  вони підлягають  захисту  на  всіх
рівнях врядування. 

14.  Конституціоналізація права ЄС набула свого теперішнього
стану  завдяки  судовому  активізму  Суду  Європейського  Союзу,  що
проявляється  в  унікальному  й  послідовному  тлумаченні
наднаціонального права,  спрямованого на зміцнення компетенції  ЄС.
Розвиваючи  концепції  верховенства  і  прямої  дії  права  ЄС,  Суд



Європейського Союзу встановив, що держави-члени мають слідувати
його  практиці  щодо  основоположних  для  правопорядку  ЄС  питань
навіть у тих сферах, що належать до виключної компетенції держав. Із
цього можна зробити висновок, що, хоча формально існує виключна
компетенція держав – членів ЄС, однак, по суті, на неї поширюється
практика Суду Європейського Союзу. 

15. Важливим є те, що остання практика Суду Європейського
Союзу формує тенденцію до врахування інтересів держав-членів при
винесенні  рішень  на  противагу  попередній  практиці,  коли
дотримувався  примат  інтересів  інтеграції.  Лісабонський  договір
підкреслив  можливість  розвитку  європейської  інтеграції  лише  за
умови поваги до національної ідентичності держав-членів, «властиву
їх основним політичним і конституційним структурам», а Хартія про
основоположні  права  ЄС  передбачила  обов’язок  поважати
«національну ідентичність держав-членів та організацію їх публічної
влади на національному, регіональному та місцевому рівнях». Якщо
раніше  розумінню  національної  ідентичності  держав-членів
надавався більш культурний та історичний контекст, то тепер мова
йде про широкий правовий зміст конституційної  ідентичності,  яка
враховується  Судом  Європейського  Союзу  при  ухваленні  своїх
рішень. Суд почав тлумачити право ЄС у світлі цінностей Союзу, що
є спільними для всіх держав-членів. 

16.  Незважаючи  на  обмежені  можливості  приватних  осіб  у
Загальному суді в рамках процедури оскарження актів інститутів ЄС
за ч. 4 ст. 263 Договору про функціонування Європейського Союзу,
практика Суду Європейського Союзу встановила гарантії ефективного
судового захисту. Так, у приватних осіб існує також непрямий засіб
преюдиціального оскарження актів через національні суди за ст. 267
Договору  про  функціонування  Європейського  Союзу,  а  також
можливість  ініціювання  позову щодо незастосування  нелегітимного
акта  ЄС  відповідно  до  ст.  277  Договору  про  функціонування
Європейського  Союзу.  Таким  чином,  Суд  Європейського  Союзу
покладає основну частину захисту прав приватних осіб на держави-
члени  та  їх  національні  суди  відповідно  до  принципу  кооперації,
закладеного ч. 3 ст. 4 Договору про Європейський Союз. У контексті
цього,  на  думку  Суду  Європейського  Союзу,  держави-члени
зобов’язані  сприяти  повноцінному  захисту  прав  приватних  осіб
шляхом встановлення в національних правових системах комплексу
правових засобів і процедур, які гарантуватимуть право на ефективний
судовий захист. Це свідчить про постійне поглиблення захисту прав
приватних  осіб  Судом  Європейського  Союзу  за  рахунок  різних
механізмів – як наднаціональних, так і національних.

17.  У  сфері  конкуренції  на  внутрішньому  ринку  ЄС



Європейська Комісія наділена вкрай широкими повноваженнями, які
включають  правотворчі,  правозастосовчі  й  розслідувальні
повноваження, а отже, судовий контроль за діяльністю Комісії  слід
розглядати як суттєвий елемент права на ефективний засіб правового
захисту  й  справедливий  суд,  які  гарантовані  ст.  47  Хартії  про
основоположні  права  ЄС  та  ст.  6  ЄКПЛ.  Завдяки  практиці  Суду
Європейського  Союзу  виокремилися  особливості  розгляду
конкурентних  справ,  які  не  встановлені  первинним  правом  ЄС.
Концептуальним  є  те,  що  юрисдикція  Суду  Європейського  Союзу
щодо  перегляду  правомірності  законодавчих  актів  Комісії  у
конкурентних  справах  носить  обмежений  характер,  оскільки
стосується лише перегляду правомірності актів на предмет визнання їх
нікчемними без вказівки на те, який акт має бути ухвалений замість
скасованого.  Однак  Суд  Європейського  Союзу  має  необмежену
юрисдикцію стосовно актів Комісії щодо накладення штрафів або пені
у  двох  сферах:  відповідно  до  ст.  31  Регламенту  1/2003  щодо
імплементації правил конкуренції та ч. 5 ст. 15 Регламенту 80/2009 про
Кодекс  поведінки  для  комп'ютеризованих  систем бронювання. Це
означає, що він може скасовувати, зменшувати чи збільшувати штрафи
або пеню у цих сферах. Така ситуація свідчить, що судовий контроль
за діяльністю Комісії  у  конкурентній сфері не є однорідним.  Він є
посиленим  щодо  контролю  над  актами  Комісії,  що  стосуються
накладення  штрафів  та  пені,  і  послабленим  щодо  контролю  над
іншими актами Комісії. 

18.  Особливістю  судового  розгляду  справ  у  конкурентній
сфері є спрощений порядок доведення існування locus standi щодо
оскарження актів інститутів ЄС приватними особами.  Відповідно
до ч. 4 ст. 263 Договору про функціонування Європейського Союзу
спрощений  порядок  оскарження актів  інститутів  ЄС і  доведення
locus  standi може  використовуватися  у  випадках,  коли  акт
стосується особи безпосередньо, він має регуляторний характер і не
потребує  імплементаційних  заходів.  У  такому випадку  приватній
особі  не  потрібно  доводити  індивідуальний  вплив  акта,  що
оскаржується.  Через  це  майже  всі  рішення  Комісії  стосовно
державної допомоги можуть вважатися регуляторними актами, а це
відкриває спрощений режим захисту прав приватних осіб у цьому
сегменті конкурентної сфери.

19.  До створення ЄС для Суду Європейського Союзу проблема
правотлумачної  практики  у  сфері  простору  свободи,  безпеки  і
справедливості  не  була  нагальною,  оскільки  вона  не  належала  до
наднаціональної  компетенції.  Зі  створенням  ЄС  Суд  Європейського
Союзу почав виробляти стандарти правосуддя при розгляді справ щодо



простору свободи, безпеки і справедливості, навіть незважаючи на те,
що  ця  сфера  підлягала  міжурядовій  співпраці.  З  Амстердамським
договором практика Суду Європейського Союзу у цій сфері починає
розвиватися,  оскільки  Союз  частково  отримав  компетенцію,  а  Суд
Європейського Союзу – юрисдикцію у цій сфері. З цього часу Суду
Європейського Союзу формує не лише процесуальні стандарти розгляду
справ,  а  й  матеріальне  право  простору  свободи,  безпеки  і
справедливості. Лісабонський договір відкрив ширші можливості для
захисту  прав  індивідів  у  рамках  простору  свободи,  безпеки  і
справедливості.  Лише  в  рамках  цієї  сфери  можливе  використання
термінової процедури розгляду справ у Суді Європейського Союзу, що є
індикатором важливості цих справ для приватних осіб.

20.  Юрисдикція  Суду  Європейського  Союзу  щодо  захисту
основоположних  прав  людини  є  обмеженою.  Суд  Європейського
Союзу  може  здійснювати  судовий  контроль  за  дотриманням
відповідних  стандартів  захисту  прав  людини  інститутами,
агентствами, органами й службами ЄС, у той час як стосовно дій
держав-членів  його юрисдикція  суттєво  обмежена через розподіл
повноважень між Союзом і державами-членами. Суд Європейського
Союзу  має  юрисдикцію  лише  стосовно  дій  держав-членів,  які
направлені на реалізацію повноважень, які належать Союзу, тобто
на заходи з імплементації та реалізації права ЄС. Також практика
Суду Європейського Союзу поширила його юрисдикцію на заходи
держав-членів,  які  встановлюють обмеження свобод Союзу,  як-от
свободи  руху  осіб,  послуг,  капіталу.  Це  є  доволі  принциповим
моментом,  оскільки  йдеться  про  винятковий  випадок,  коли
юрисдикція Суду Європейського Союзу поширюється на сфери, які
не  підпадають  під  компетенцію  Союзу.  Ця  нова  тенденція  Суду
Європейського  Союзу  підкреслює,  що  основоположні  права
набувають все більшого значення у Союзі й не розглядаються ним
лише  як  вторинний  інструмент  стосовно  економічних  інтересів
інтеграції. 

21.  Співвідношення права ЄС і міжнародного права багато в чому
було визначено саме правотлумачною практикою Суду Європейського
Союзу,  оскільки  установчі  договори  детально  не  регламентують  це
співвідношення.  У  практиці  Суду  Європейського  Союзу  помітна
тенденція  до  відокремлення  правопорядку  ЄС  від  міжнародного
правопорядку  і  розбудови  автономії  правопорядку  ЄС. Суд
Європейського  Союзу  провадить  системну  роботу  щодо  зміцнення
автономії  правопорядку Європейського  Союзу  і  ствердження примату
власних конституційних принципів – верховенства права Європейського
Союзу й поваги до основоположних прав. Практика Суду Європейського



Союзу  підтримує  плюаралістичну  концепцію  міжнародного
правопорядку,  розрізняючи право ЄС та окремо міжнародне право та
виділяючи в кожній системі власну ієрархію норм. Компетенція ЄС не
поширюється на перегляд норм міжнародного правопорядку, але може
стосуватися власних правових засобів, які імплементують ці норми. При
цьому  Суд Європейського Союзу,  беззаперечно, підкреслює відданість
міжнародному праву, зокрема, його загальним принципам, але не забуває
піклуватися  про  ідею європейської  інтеграції  і  розвивати  автономний
конституційний характер норм установчих договорів ЄС, які, без сумніву,
є найвищим джерелом права у Союзі. 

22.  Практика  Суду  Європейського  Союзу  встановила  чіткі
критерії, коли норма міжнародної угоди, стороною якої є ЄС, може
мати пряму дію, а отже, може надавати права приватним особам. Це
–  природа  акта  та  його  намір  наділити  приватних  осіб  певними
правами, а також чіткий, зрозумілий і безумовний характер норми,
яка не потребує додаткових засобів доповнення чи імплементації. 
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АНОТАЦІЯ
Комарова Т.В. Суд Європейського Союзу: розвиток судової

системи  та  практики  тлумачення  права  ЄС.  Дисертацією  є
монографія. 

Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора юридичних
наук  за  спеціальністю  12.00.11  «Міжнародне  право».  –  Київський
національний університет імені Тараса Шевченка. Київ, 2018. 

У дисертації  вперше комплексно розглянуто розвиток судової
системи  Європейського  Союзу  та  практики  Суду  справедливості
Європейського  Союзу  щодо  тлумачення  права  ЄС  у  парадигмі
наднаціонального  характеру  інституціональної  та  правової  систем
Союзу,  а  також  його  впливу  на  інтеграційний  правопорядок  і  на
пріоритетні сфери компетенції Європейського Союзу. Підкреслено, що
організація  судової  системи  Європейського  Союзу  направлена  на
оптимізацію виконання покладених на нього функцій. 

Результатом вивчення процесуального права ЄС став висновок,
що  процесуальні  особливості  кожного  з  видів  проваджень  у  Суді
справедливості Європейського Союзу направлені на реалізацію права
на ефективний засіб правового захисту та справедливий суд.

Авторкою  доведено,  що  правотлумачна  практика  Суду
справедливості  Європейського  Союзу  значно  вплинула  на
конституціоналізацію права Союзу, а також на укріплення статусу
приватних осіб у Європейському Союзі. 

Ключові  слова:  Суд  справедливості  Європейського  Союзу,
процесуальне  право  Європейського  Союзу,  конституціоналізація
права  Європейського Союзу,  судовий активізм,  право конкуренції
Європейського  Союзу,  сфера  простору  свободи,  безпеки  і
справедливості Європейського Союзу, захист основоположних прав
людини  в  Європейському  Союзі,  співвідношення  права
Європейського Союзу із міжнародним правом. 

АННОТАЦИЯ



Комарова  Т.В.  Суд  Европейского  Союза:  развитие
судебной  системы  и  практики  толкования  права  ЕС.
Диссертацией является монография. 

Диссертация  на  соискание  ученой  степени  доктора
юридических  наук  по  специальности  12.00.11  «Международное
право».  –  Киевский  национальный  университет  имени  Тараса
Шевченко. Киев, 2018. 

В  диссертации  впервые  комплексно  рассмотрено  развитие
судебной  системы  Европейского  Союза  и  практики  Суда
справедливости  Европейского  Союза  по  толкованию  права  ЕС  в
парадигме наднационального характера институциональной и правовой
систем Союза, а также его влияние на интеграционный правопорядок и
на приоритетные сферы компетенции Европейского Союза.

Подчеркнуто, что организация судебной системы Европейского
Союза направлена на оптимизацию выполнения возложенных на него
функций. Доказано, что организационная модель Суда справедливости
Европейского Союза, которая складывалась на протяжении многих лет
эволюции,  оптимизирована  под  потребности  интеграционного
судопроизводства.  В  контексте  развития  судебной  системы  ЕС
принципиальным  является  взаимодействие  Суда  справедливости
Европейского  Союза  и  национальных  судов  в  форме
институциональной  кооперации,  которая  стала  уникальным
феноменом,  позволившим  праву  ЕС  стать  частью  национальных
правопорядков государств  – членов ЕС.  Такая кооперация является
крайне важной, принимая во внимание то,  что национальные суды
иногда выступают единственным способом защиты прав частных лиц,
так  как  их  доступ  к  судебной  защите  в  Суде  справедливости
Европейского Союза ограничен.

Исследованы взаимосвязи  Суда  справедливости  Европейского
Союза  с  другими  международными  судебными  учреждениями  и
доказано,  что  они  направлены  на  сохранение  автономии  правовой
системы ЕС и неизменности полномочий Союза и его институтов.

Результатом  исследования  процессуального  права  ЕС  стал
вывод  о  том,  что  эти  нормы  направлены  на  оптимизацию
процессуальных форм осуществления правосудия, а процессуальные
особенности каждого из видов производства в Суде справедливости
Европейского  Союза  направлены  на  реализацию  права  на
эффективный способ правовой защиты и справедливый суд.  Кроме
того, установлено, что судебная практика активно используется Судом
справедливости Европейского Союза как источник процессуального
права ЕС, поскольку Суд в ходе судебного рассмотрения толкует те
нормы Статута, которые не раскрыты ни в одном из Регламентов.   



Автором  доказано,  что  толковательная  практика  Суда
справедливости  Европейского  Союза  значительно  повлияла  на
конституционализацию права Союза, а также на  укрепление статуса
частных лиц в Европейском Союзе. Это стало возможным благодаря
судебному  активизму  Суда  справедливости  Европейского  Союза,
который  проявляется  в  уникальном  и  последовательном  толковании
наднационального  права,  которое  направлено  на  укрепление
компетенции ЕС. 

Результатом  осмысления  толковательной  практики  Суда
справедливости  Европейского  Союза  стало  выделение  особенностей
реализации правосудия в отдельных приоритетных сферах компетенции
ЕС.  Так,  исследована  практика  Суда  справедливости  Европейского
Союза  в  сфере  конкуренции,  которая  реагирует  на  динамичность
данной  сферы  и  предотвращает  ограничение  добросовестной
конкуренции на внутреннем рынке ЕС.  Внимание акцентировано на
особенностях рассмотрения Судом подобных дел, поскольку практика
сформировала тенденцию особенного порядка их рассмотрения.  

Обосновано, что в сфере свободы, безопасности  и справедливости
существуют процессуальные особенности рассмотрения дел. Например,
процессуальное  право  ЕС  позволяет  инициировать  срочную
преюдициальную процедуру исключительной в этой сфере, что позволяет
как можно быстрее вынести преюдициальный вывод национальному суду
для продолжения судопроизводства.   

Проанализирован  вклад  Суда  справедливости  Европейского
Союза в защиту основоположных прав человека, несмотря на то, что
юрисдикция  Суда  в  этой  сфере  достаточно  ограниченная  и
распространяется  лишь  на  сферы,  отнесенные  к  компетенции  ЕС.
Вместе  с  тем,  в  работе  исследована  тенденция  по  расширению
юрисдикции  Суда  справедливости  Европейского  Союза,  не
подпадающие  под  компетенцию  ЕС,  а  именно  возможность  Суда
контролировать  пропорциональность  ограничения  свобод  ЕС  и
легитимную цель этих ограничений.

Ключевые слова:  Суд справедливости Европейского Союза,
процессуальное право Европейского Союза, конституционализация
права Европейского Союза, судебный активизм, право конкуренции
Европейского Союза, сфера свободы, безопасности и справедливости
Европейского Союза, защита основных прав человека в Европейском
Союзе, соотношение права Европейского Союза с международным
правом. 
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The thesis is devoted to the complex research of the EU judicial
system  and  interpretative  practice  of  the  Court  of  Justice  of  the
European Union in the paradigm of the EU supranational institutional
and legal systems. 

It is concluded that the EU procedural law is aimed to optimize
the  procedural  forms  of  legal  proceedings,  and  the  procedural
peculiarities of each type of proceedings in the Court of Justice of the
European Union are directed at the realization of the right to an effective
remedy and to a fair trial. 

The author argues that the interpretative practice of the Court of Justice
of  the  European  Union  has  significantly  contributed  to  the
constitutionalization of the EU law, as well as to the strengthening of the legal
status of private persons in the EU. Attention is paid to the peculiarities of the
judicial control in certain priority spheres of the EU competence.

Key  words: Court  of  Justice  of  the  European  Union,
constitutionalization  of  the  European  Union  law,  judicial  activism,
European Union competition law, European Union sphere of freedom,
security and justice, protection of fundamental rights in the European
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