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ПРЕЦЕДЕНТНЕ ПРАВО ЕВРОСОЮЗУ ТА НАБЛИЖЕННЯ УКРАЇНИ 
ДО ЄВРОПЕЙСЬКИХ ПРАВОВИХ СТАНДАРТІВ У СФЕРІ ЗАХИСТУ 

ПРАВ ЛЮДИНИ

 17 липня 1997 р. Верховна Рада України ратифікувала Євро пейську 
конвенцію про захист прав людини та основних свобод 1950 р. Ця подія відкрила 
новий етап у розвитку української юриспру денції в питаннях юридичного захисту 
прав людини та основних сво бод. Незважаючи на те, що зараз в Україні існує, так би 
мовити, «под війний» захист цих прав та свобод — як на конституційному, так і на 
рівні Конвенції, —  проблеми реалізації відповідних конвенційних та конституційних 
норм залишаються ще не вирішеними.

Власне, з цієї дати починається якісно новий та досі не відомий в Україні 
етап правової реформи, який полягає в перенесенні європейських та загаль-
носвітових правничих цінностей на український грунт, що, здебільшого, знаходять 
своє практичне втілення у прецедентному праві Європейського суду з прав людини. 
Послідовно в середовищі українських юристів та полі тиків набуває поширення думка 
про те, що з моменту ратифікації цієї Кон венції в Україні створена нова правова 
ситуація щодо захисту прав людини, оскільки перед правниками постає вимога, з 
одного боку, не відступати від її положень, а з іншого — спиратись у своїх рішеннях 
на практику Суду щодо розгляду справ про порушення цих прав.

Це означає, що на рівень нагальних в Україні виходить ціла низка про блем, 
які, на жаль, ще не отримали необхідного задовільного теоретично го та практичного 
вирішення. До них належать: питання про пряму дію Конституції України, про що 
йдеться в частині третій статті 8 Конституції України, зокрема про пряму дію тих 
конституційних норм, які закріплю ють і гарантують конституційні права та свободи 
людини і громадянина; несучасні юридичні методи для визначення змісту цих норм 
та для забез печення верховенства фундаментальних прав та свобод над державою; 
заперечення необхідності офіційного визнання судового прецеденту як засобу 
визначення змісту конституційних прав і свобод, природно-пра вового характеру 
основних прав людини; відсутність ґрунтовних науко вих досліджень про межі 
припустимості та обов’язковості врахування прецедентного права Європейського 
суду з прав людини українськими судами. Гальмування у доктринальному і 
практичному вирішенні цих проблем призводить до того, що основні права людини, 
закріплені в Конвенції та Конституції України, здебільшого залишаються суто декла-
ративними і використовуються як гасла для чергової політичної кампанії.

Питання про необхідність використання прецедентного права, ство-
реного суддями Європейського суду з прав людини, в процесі прийняття рішень 
українськими суддями з аналогічних питань нагальне та особли вих зауважень не 
викликає. Скажімо, український суддя при вирішенні ок ремого практичного питання 
щодо захисту права на свободу слова пови нен з’ясувати, як воно вирішується 
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Європейським судом при застосуванні статті 10 Конвенції. Можна припустити, що 
визначальною підставою саме для таких дій є не тільки повага до прецедентного 
права, але й обгрунтовані побоювання протилежного рішення з цього питання, що 
може бути ухвалено у Страсбурзі. [6-c.14] 

Перемога правової революції в Європі другої половини XX століття та 
побудова конституційної демократії ґрунтується на прин ципі безпосереднього 
судового захисту фундаментальних прав і сво бод. Парадокс цього процесу полягав у 
тому, що цей захист був би не можливим без створення та послідовного застосування 
прецедентного права з прав людини, що доповнювало і конкретизувало відповідні 
норми про права людини та основні свободи не тільки у країнах анг лосаксонської 
правової системи, де прецедентне право завжди існува ло, а й у країнах романо-
германської правової системи, де до прецедентного права традиційно ставились 
більш ніж стримано. Тепер можна з певністю сказати, що здебільшого через діяльність 
Євро пейського суду з прав людини універсальне застосування прецедентного права 
набуло характеристик об’єднавчого чинника правових си стем європейських країн.

Історично прецедентне право походить з Великої Британії, де судді у процесі 
прийняття рішень самостійно формулювали правові принципи, що набували 
загальноправового значення під час їх подальшого застосу вання. Слід також 
зазначити, що синонімом прецедентного права є судо ве право (з англ. Judge-made law — 
право, створене судами) — термін, який вживається для позначення судових рішень, 
зміст яких (мотивуваль на частина) або не збігається з чинним законодавством, або 
стосується тих речей, що не передбачалися при прийнятті законів. Класичну теорію 
судового права вперше виклав англійський теоретик природного права та правовий 
коментатор В. Блекстоун у середині XVIII ст., коли судове право ототожнюється з 
правом загальним, оскільки воно формулюється виключно судами:

1) право — це звичай, тому ...єдиний засіб доведення певного правила поведінки 
як норми загального права полягає в посиланні на докази існу вання цього правила 
як звичаю, якого завжди дотримувалися суб’єкти правовідносин; 2) звичай сам по 
собі є не що інше, як вираження певних цінностей народу, або сучасним терміном 
— «публічна концепція справадливості»; 3) розумність (reason) — це життя права. 
Ототожнення за гального права з розумністю є відбиттям набутків теорії природного 
пра ва, згідно з якою джерелом природної справедливості слугують вірування людей, 
керованих правом, про взаємозалежний розвиток стану речей та подій; 4) право не 
може бути викладене у вигляді виключно позитивних правових норм загального 
характеру, оскільки є наслідком регулювання конкретного випадку, яке поширює 
свою дію на майбутні тотожні випад ки; 5) зміст останнього положення полягає 
у тому, що, незважаючи на можливість створення «сувереном правової системи» 
(носія законодав чих повноважень.) нових законів, вони будуть нерозумними, не-
справедливими та недосконалими. Таким чином, у своїй теорії В. Блекстоун дуже 
скептично ставиться до позитивного законодавства та віддає пе ревагу «судовому 
праву», основою якого слугує принцип розумності.

Після підписання Європейської конвенції про захист прав людини та основних 
свобод 1950 р. та з початком діяльності Європейського суду з прав людини у Страсбурзі 
1953 р. експериментальна ідея про захист прав людини тільки на підставі конституції 
або Конвенції набуває загальноєвропейського визнання, адже європейське право 
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з прав людини це переважно прецедентне право, що є обов’язковим для країн, 
які підписа ли та ратифікували Конвенцію. У свою чергу, прецедентне право Суду 
Європейського Союзу є обов’язковим для країн — членів Європейського Союзу. 
Отже, судова правотворчість нині є загальновизнаною в Європі, а судовий прецедент 
посідає самостійне місце в континентальній системі права.

Творча діяльність суддів, у тому числі щодо конкретизації норм про 
фундаментальні права та свободи (розширеного тлумачення), грунту ється на 
доктрині судового прецеденту, зміст якої полягає в обов’язко вості для органів судової 
влади їхніх попередніх рішень (stare decisis). Цей термін походить від латинського вислову 
stare decisis et non quieta movere, що означає «дотримуватись вирішеного та не змінювати вже 
вирішені питання".

Основою судового прецеденту слугує принцип ratio decidendi (з лат. — підстава 
для вирішення), згідно з яким вирішено справу. Він міститься в мотивувальній 
частині рішення (imperative conclusion) і являє собою судо вий стандарт — пояснення, 
чому саме так було вирішено конкретну спра ву. Для обгрунтування цього принципу 
судді, ухвалюючи рішення у справі, застосовують норми законодавства, попередні 
прецеденти та міркування (мотивацію) суддів при їх прийнятті, цитати з авторитетних 
доктринальних джерел, посилання на іноземні прецеденти та законодавство тощо.[6-
c.71]

Так, за приклад одного з таких принципів можна навести справу гене рала 
Піночета, рішення в якій було винесено 25 листопада 1998 р. вищою апеляційною 
інстанцією системи правосуддя Великої Британії — Пала тою лордів. Юридичний 
спір виник навколо питання, чи може Велика Британія видати генерала у третю 
країну (Іспанію), де на нього чекав суд, чи ж він має імунітет як глава держави і не 
може бути виданим?

Адвокати Піночета наполягали на наявності у свого клієнта імунітету від 
судового переслідування, посилаючись на частину першу статті 38 Віденської 
конвенції «Про дипломатичні зносини" від 1961 p., яка була інкорпорована англійським 
Законом «Про дипломатичні привілеї» у 1964 р. У нормі спеціально звертається 
увага на те, що «дипломатичний аґент користується імунітетом від юрисдикції та 
недоторканністю лише стосовно офіційних дій, які він вчиняє при виконанні сво'іх 
функцій». Згідно з правом Великої Британії, статус глави держави прирівнювався до 
статусу дипломатичного агента. Суд у мотивувальній частині рішення сформулював 
принцип, згідно з яким вчинення злочинів проти людства та катування людей не 
є офіційними діями глави держави, тому він не має імунітету від кримінального 
переслідування. Для обґрунтування цього принципу судді використали міжнародно-
правові акти, праці відомих науковців-міжнародників, прецедентне та конституційне 
право США, євро пейське право, національне законодавство та прецедентне право 
тощо.

Тобто, обгрунтовуючи рішення у справі, судді посилаються не тільки на 
позитивні норми закону, оскільки посилання на закон (законодавство) є лише одним 
елементом мотивувальної частини рішення для формулю вання ratio decidendi Основою 
рішення у країнах, де діє прецедентне пра во, є не норми позитивного законодавства, 
а саме принцип ratio deciden di, для обгрунтування якого можуть використовуватись не 
тільки поло ження нормативно-правових актів.
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Для українських суддів за ratio decidendi править переважно позитив на правова 

норма (сукупність норм), на яку вони виключно й посилають ся при вмотивуванні 
рішень, оскільки доктрина прецедентного права ще не набула належного розвитку. 
У галузі конституційного права їй має бу ти надана особлива увага, зважаючи 
на специфіку та мету конституційно го регулювання, а також на відкритість 
конституційних норм (необхід ність додаткового тлумачення при їх застосуванні), які 
не можуть бути за стосовані безпосередньо без суддівського тлумачення.

Ratio decidendi міститься в мотивувальній частині судового рішення, яка має назву 
імперативного висновку. Існують певні труднощі для вио кремлення цього принципу, 
оскільки мотивувальна частина рішення не містить його чіткого формулювання, як, 
скажімо, норма права в законі. Він є частиною суддівської мотивації, тобто сукупністю 
суддівських пояс нень. Отже, у цій частині судового рішення дуже важливо відрізняти 
твер дження ratio decidendi від тверджень obiter dictum (з лат. — сказане між іншим).

Obiter dictum — це також міркування судді щодо правових норм для ух-
валення рішення, які прямо не стосуються спірних питань у справі, але висловлені 
для пояснення, ілюстрації і мають загальний характер. Такі міркування, згідно з 
доктриною судового прецеденту, не мають зобов’я зальної сили, але певною мірою 
впливають на підвищення репутації судці та підтверджують високий рівень його 
професіоналізму.

На практиці у судовому рішенні іноді дуже важко відокремити його обов’язкову 
частину (ratio decidendi) від необов’язкової (obiter dictum). Найпоширенішими методами їх 
розмежування є метод Уембо та метод Гудхарта.

Згідно з методом Уембо, суддя має спочатку знайти в рішенні те правоположення, 
яке може вважатися ratio decidendi, а потім надати йому протилежного значення: якщо 
після цього рішення не зміниться, маємо obiter dictum; якщо зміниться — тоді це ratio 
decidendi Наприклад, у справі генерала Піночета, якщо вважати катування людей 
офіційною дією глави держави, рішення зміниться, тобто протилежне твердження є 
ratio deci dendi цього рішення.

Згідно з методом Гудхарта, суд вважає себе зв’язаним попереднім рішенням і 
приймає аналогічну ухвалу, якщо у справі, що розглядається, не з’являється новий 
факт, вплив якого на нове рішення він вважає сут тєвим. Суд не вважає себе зв’язаним 
попереднім рішенням, якщо у справі, що розглядається, відсутні деякі істотні факти, 
які фігурували у попе редній справі.

Принцип ratio decidendi, згідно з яким вирішено справу, набуває прецедентного 
та обов’язкового характеру лише за умови його повторного застосування судом при 
вирішенні інших справ. Інакше він не є преце дентом.

Для юриста — представника континентальної правової системи докт-
рина судового прецеденту (stare decisis) видається дещо дивною, оскільки cудді, 
постановляючи рішення, покладаються не стільки на позитивний нормативно-
правовий текст, скільки на попередні судові рішення, при йняті їхніми колегами. 
На підтримку судового прецеденту, особливо що до конкретизації норм про 
фундаментальні права та свободи, можна на вести багато аргументів, зокрема:

1. Принцип stare decisis відображає загальне правило: панує право, а не 
примха, тобто закон за однакових обставин має застосовуватися однако во, що 
зміцнює авторитет суддів як безсторонніх слуг правосуддя. Цей принцип обмежує 



85

 Развитие гуманитарных наук. Проблемы и перспективы.
дискреційну владу суддів, оскільки, виносячи рішення, вони повинні керуватися 
певними правовими стандартами, що лежать в основі прецедентного права.

2. Принцип stare decisis вимагає від осіб узгоджувати із законом свою 
поведінку у повсякденному житті, беручи до уваги встановлений судом порядок його 
застосування.

3. Врахування прецедентного права необхідне при тлумаченні право вих 
норм, які є неоднозначними для розуміння, тобто воно полегшує праворозуміння. 
Особливо це актуально у зв’язку з визначенням позиції що до необхідності судового 
тлумачення, якого потребує майже кожна пра вова норма.

4. Принцип stare decisis полегшує роботу суддів та процес здійснення 
правосуддя. Якщо судді витрачатимуть свій робочий час на вивчення справ, які вже 
були предметом розгляду в суді і щодо яких суд уже виносив рішення, вони фізично 
не матимуть можливості впоратися з великим об сягом справ, які потребують 
судового розгляду. За приклад можна взяти практику конституційного судочинства 
у ФРН, коли судді, що входять до складу палати (троє суддів), розглядають справи по 
суті, якщо їхні обста вини та рішення по суті не суперечать уже прийнятій правовій 
позиції се нату з цих питань.

5.          Принцип stare decisis є важливим засобом універсалізації 
правозастосування в межах судової системи країни.

6. Зазначений принцип сприяє формуванню системи спільних ідеалів та 
правових принципів суспільства й держави, загальне визнання яких об’єднує 
розрізнених індивідів у єдину спільноту — суспільство. Особли во це впливає на 
універсалізацію розуміння конституційних норм та принципів.

7. Дотримання принципу stare decisis підвищує рівень леґітимності ор ганів 
судової влади, оскільки громадяни з довірою ставляться до відносно стабільного 
та незмінного в часі судового тлумачення правових норм, що є свідченням 
неупередженості (зокрема й політичної) суддів.

8. Завдяки дії принципу stare decisis право стає більш деталізованим, що дає 
можливість його гнучкого застосування за нових обставин.

9. Судовий прецедент відкриває шлях до обов’язкового застосування 
результатів творчої, а не механічної діяльності суддів у процесі здійснен ня 
правосуддя. Особливо у сфері конституційного судочинства, завдяки прецедентному праву, 
мотивація суду на ціннісних та моральних заса дах стає загальнообов'язковою, що дає змогу 
універсалізувати й узагаль нити конституційні цінності в межах правової системи. Судовий 
прецедент щодо прав людини сприяє становленню кон ституційної демократії та 
забезпечує принцип безпосередньої дії норм про права людини та основні свободи 
незалежно від конкретизуючого законодавства.

Європейський суд з прав людини називає власну практику прецедентною. 
Прецедентність проявляється у тому, що цей суд при вирішенні справ схильний 
в цілому слідувати підходам, що застосовувалися ним раніше, якщо не визнає 
за необхідне їх змінити. Зокрема, в мотивувальній частині рішення суд замість 
відтворення висловлених ним раніше міркувань може послатись на міркування, 
висловлені у попередніх рішеннях. При цьому ЄСПЛ неодноразово наголошував, 
що він не зв’язаний власними попередніми рішеннями і, дійсно, час від часу змінює 
свої правові позиції. Це є виправданим, бо хоча можливість зміни судової практики 
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не сприяє правовій визначеності, однак слід мати на увазі, що існує діалектична 
суперечність між правовою визначеністю і розвитком права. Хоча, можна  
стверджувати, що для ЄСПЛ власні рішення не завжди є обов’язковими.

Водночас важливим є питання про те, як національні судові системи мають 
відноситись до прецедентної практики ЄСПЛ, зокрема, чи не мають бути рішення 
ЄСПЛ обов’язковими у тому чи іншому значенні принаймні для деяких з них, 
враховуючи, що учасниками Конвенції про захист прав людини і основоположних 
свобод (Конвенція) є країни з різними правовими традиціями, що належать як 
до англосаксонської правової сім’ї (країни «загального права»), так і до романо-
германської правової сім’ї (країни «континентального права»). 

Будь-які види прецедентів (від лат.  praecēdēns  – попередній) призначені для 
слідування їм у судовій практиці. Це, однак, не означає, що всім видам прецедентів 
притаманна загальнообов’язковість. Навпаки, вона є скоріш винятком і характерна 
лише для «англосаксонського» різновиду прецеденту. Зокрема, як зазначено вище, 
рішення ЄСПЛ не є обов’язковими для цього суду, що не заважає йому називати 
власну практику прецедентною.

Непритаманна загальнообов’язковість і прецеденту країн континентального 
права, де діє доктрина jurisprudence constante, що означає «усталена судова практика». 
Суди країни континентального права за усталеним уявленням не можуть прецедентом 
створювати норми права. Але правотворення не обмежується встановленням 
законодавчих текстів, а включає в себе і інтерпретацію, тлумачення закону. 
Тлумачення, що дається судом при розгляді справ, не має загальнообов’язкової сили 
і має значення лише для сторін у цих справах. Водночас якщо інтерпретація щодо 
певного правового питання поширюється настільки, що стає загальновживаною 
– усталеною, можна казати про здійснення правотворення судовою практикою. 
Дійсно, якщо виходити з того, що право діє саме так, як його «здійснюють», тобто як 
і наскільки його буде дотримано (право як «закон у дії» [5-с.17]), то можна зробити 
висновок, що встановлення правила поведінки не слід зводити до словесної форми 
закону, а слід включати до цього поняття і тлумачення  [2-с.36]. З цього випливає 
правотворча функція усталеної судової практики. Тому усталена судова практика є 
джерелом права країн романо-германської правової сім’ї, зокрема України.

Натомість у країнах загального права, де діє доктрина «stare decisis», що означає 
«слідування вирішеному раніше», як побічний результат здійснення правосуддя 
рішення суду у деяких випадках може вважатися у певному сенсі загальнообов’язковим 
(binding case, authoritative precedent), із аргументації якого виводиться певне правило, 
принцип, підхід (ratio decidendi), і застосування якої призвело до вирішення справи 
тим чи іншим способом за даних конкретних обставин. Рішення, що створює 
таким чином нове правило, має застосовуватись в частині ratio decidendi нижчими 
інстанціями (вертикальна  дія прецеденту) або тим же судом чи іншими судами 
того ж рівня (горизонтальна дія прецеденту) при вирішенні «аналогічних» справ. 
Надалі будемо називати такі прецеденти англосаксонськими (хоч це і не дуже точно, 
бо англосаксонським є як «офіційний» чи «авторитетний» прецедент (authoritative 
precedent) за доктриною  stare decisis, про який зараз йдеться, так і переконливий 
прецедент (persuasive precedent).

Істотною відмінністю континентального прецеденту від англосаксонського 
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є те, що останній може бути створений одним судовим рішенням, в той час як 
континентальний прецедент створюється завдяки появі низки судових рішень, тобто 
виникає якщо не внаслідок консенсусу, то принаймні внаслідок сприйняття правової 
позиції значною частиною юридичної спільноти.

При цьому у країнах обох правових сімей існує і спільний для них вид 
прецеденту – так званий переконливий прецедент (persuasive precedent): окремі 
судові рішення, які самі по собі не створюють прецеденту ані в англосаксонському, 
ані в континентальному значенні, тим не менше з огляду на авторитетність суду, що їх 
прийняв, істотно впливають на практику інших судів, хоча і не є обов’язковими для 
них. У тому числі  переконливий прецедент може створюватись і рішенням іноземного 
суду та впливати на практику національного суду, що особливо поширено у країнах 
загального права. У країнах континентального права переконливими прецедентами 
є окремі рішення вищих судів, які створюють підґрунтя для подальшого формування 
усталеної судової практики. Важко переоцінити і роль переконливого прецеденту 
при застосуванні міжнародних договорів різними національними судами, де 
англосаксонський прецедент не застосовується і не може застосовуватись для 
здійснення судової правотворчості. Наразі серед вчених широко поширеною є точка 
зору, що афористично сформульована лордом Денінгом у справі  Trendtex Trading 
Corporation Ltd v Central Bank of Nigeria [1977] Q.B.529: «міжнародне право не знає stare 
decisis». Тому застосування переконливих прецедентів, а також їх модифікація чи 
відхилення від них в інших переконливих прецедентах стають першими кроками 
перед тим, як роль судових рішень у таких справах стає схожою з роллю судових 
рішень за  доктриною jurisprudence constante. 

Звернемось тепер до досвіду Англії, яка входить до складу Великої Британії, що є 
учасником Конвенції, і де діє англосаксонський прецедент, причому за доктриною stare 
decisis у її більш жорсткій модифікації. На перший погляд може скластися враження, 
що прецедент ЄСПЛ має сприйматися в Англії саме як англосаксонський прецедент, 
причому має займати в ієрархії прецедентів найвищий щабель. Водночас нічого 
подібного не спостерігається. Якраз навпаки: у разі конфлікту між прецедентом 
ЄСПЛ і прецедентом вищої судової інстанції Англії застосовується останній.

Такий підхід було сформульовано апеляційним судом у 2005 році у справі Leeds 
City Council v. Price and others and others [2005] EWCA Civ 289. Апеляційний суд дійшов 
висновку, що прецедент, створений Палатою лордів 2003 року у справі Harrow London 
Borough Council v Qazi [2003] UKHL 43,є несумісним з прецедентом ЄСПЛ 2004 року 
у справі  Connors v United Kingdom  (2004) 40  EHRR  189. Апеляційний суд дійшов 
висновку, що за таких обставин він має керуватись прецедентом Палати лордів, а 
не прецедентом ЄСПЛ. Така позиція видається природною і не викликає подиву, бо 
ще раз підтверджує універсальність цитованого вище правила «міжнародне право не 
знає stare decisis».

Зазначений підхід було одностайно схвалено всіма членами Палати лордів у 
рішенні за наслідками розгляду скарги на рішення апеляційного суду у справі Leeds 
City Council v. Price and others and others [2006] UKHL 10 (зокрема п.п. 43, 50, 62, 121, 177, 
178, 213 рішення). Таким чином створено підтверджений вищою судовою інстанцією 
прецедент щодо пріоритету у застосуванні в національних судах національного 
права над застосуванням прецедентної практики ЄСПЛ. При цьому рішення Палати 
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лордів стосується обох складових англійського права – як пріоритету національного 
прецеденту, про що йшлося вище, так і пріоритету національного закону. Зокрема, 
лорд Хоуп сформулював це таким чином, що якщо національний закон не може 
бути витлумачений у спосіб, сумісний із Конвенцією (у світлі практики ЄСПЛ), то 
має застосовуватись закон (п.86 рішення), а лорд Браун (Brown) наголосив на тому, 
що суд не може дати більшу вагу правам особи, ніж це передбачено національним 
законом (п.202 рішення), і має виходити з того, що національний закон відповідає 
Конвенції (п.203 рішення).

Водночас в рішенні підкреслюється, що національні суди не повинні 
без вагомої причини (strong reason) розбавляти чи ослабляти (dilute or weaken) вплив 
прецедентної практики Страсбурга (п. 87 рішення).

З огляду на зазначене, тим більше не можуть бути рішення ЄСПЛ 
обов’язковими для судів країн континентального права, бо континентальне право 
відноситься до загальнообов’язкового прецеденту як до чужого, відкидає його. 
При цьому прецедентну практику ЄСПЛ, хоча б і багаторазово підтверджену, 
важко віднести і до усталеної судової практики за доктриною континентального 
прецеденту  jurisprudence constante, оскільки практика ЄСПЛ не є практикою судів 
національної судової системи. На мою думку, рішення ЄСПЛ для судових органів 
країн, які можуть бути відповідачами в цьому суді, мають силу переконливого 
прецеденту, який притаманний країнам обох правових сімей. Дійсно, суди таких 
країн при розгляді справ, звичайно, зважають на рішення ЄСПЛ, на них не можуть 
не впливати правові позиції, раніше висловлені ЄСПЛ, хоча на суди і не покладено 
обов’язку їм автоматично слідувати. 

Рішення ЄСПЛ, у тому числі ті що мають нормативний (прецедентний) 
характер, приймаються у процесі вирішення конкретних справ та «прев’язані» до їх 
фактичних обставин. З цієї перспективи суди загальної юрисдикції більш придатні 
до застосування практики ЄСПЛ, оскільки вони також вирішують конкретні справи, 
а фактична прив’язка є найважливішим фактором, який визначає прецендентний 
харатер рішень ЄСПЛ. Більшість правових позицій (стандартів) ЄСПЛ важко 
зрозуміти поза контекстом фактичних обставин конкретної справи та їх  судової 
оцінки.

На думку С.Шевчука, є два найважливіших правових аргументи на користь 
визнання обов’язковості практики ЄСПЛ для України: 1) пункт перший Закону 
України «Про ратифікацію Конвенції про захист прав людини і основоположних 
свобод 1950 року, Першого протоколу та протоколів N 2, 4, 7 та 11 до Конвенції» від 
17 липня 1997 року, де зазначено, що «Україна повністю визнає на своїй території 
дію … статті 46 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод 1950 
року щодо визнання обов'язковою і без укладення спеціальної угоди юрисдикцію 
Європейського суду з прав людини в усіх питаннях, що стосуються тлумачення 
і застосування Конвенції»; 2) ст.17 Закону України «Про виконання рішень та 
застосування практики Європейського суду з прав людини» [8-с.455].

А на думку Попова Ю. практика ЄСПЛ незавжди є обов»язковою для 
національного судочинства.

Оскільки континентальний прецедент не передбачає обов’язковості, то 
і віднесення того чи іншого правового феномену до джерел права не означає 
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автоматично, що він передбачає обов’язковість. Зазначене положення Закону не 
створює регулювання, а тому не є нормою, а є теоретичним висновком (хоч і вірним), 
якому місце не у законі, а в підручнику. Відтак включення цього положення до Закону 
є нічим іншим, як юридико-технічною помилкою [3-с.124], не більше того.

 Слушною є і думка А.М.Мірошниченка про те, що вирішуючи справу (у т.ч. і 
питання про «справедливе відшкодування»), ЄСПЛ в багатьох випадках остаточно 
і повно вирішує питання про захист порушеного права, і подальше втручання 
національного суду в таких випадках не є необхідним.

Водночас хотілося б підкреслити, що відсутність загальнообов’язковості 
правових позицій, що містяться в рішеннях ЄСПЛ, для національних судових систем, 
зокрема і для судів держав, проти яких такі рішення ухвалені, не означає, що самі 
такі рішення не є обов’язковими для цих держав. Зокрема, зазначені вище рішення 
ЄСПЛ проти України є обов’язковими для держави Україна, якій слід знайти спосіб 
уникнення в майбутньому подібних рішень. 
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