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У статті зазначається, що існує дві точки зору щодо природи рішень Європейського суду з прав людини: вони 

розглядаються як акти тлумачення Конвенції про захист прав та основоположних свобод і як прецеденти. Автор 

детальніше зупиняється на з'ясуванні прецедентного характеру рішень ЄСПЛ. У статті вказано, що найбільшого 

поширення набули дві доктрини прецеденту, одна з яких зобов'язує слідувати прецеденту (de jure), а інша 

передбачає, що хоч рішення суду і мають прецедентний характер, але суд не зобов'язаний слідувати прецеденту (de 

facto). Вказано, що концепція прецеденту фактичного характеру поєднує як загальноправові, так і цивільно-правові 

підходи до судових рішень. Тобто попереднім судовим рішенням з аналогічних справ приділяється належна увага, 

але ні Конвенція про захист прав та основоположних свобод, ні Регламент Суду не зобов'язують ЄСПЛ слідувати 

своїм попереднім рішенням. Наведені конкретні приклад з практики ЄСПЛ дали можливість зробити висновок, що 

рішення Суду мають прецедентний характер. При цьому, ЄСПЛ застосовує саме доктрину de facto прецеденту.  
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Постановка проблеми. Сучасний етап роз-

витку соціуму характеризується поглибленням 

процесів глобалізації всіх суспільних відносин. 

Тенденції уніфікації та інтеграції розвиваються 

і у правових системах держав. Історично ста-

лося так, що в Україні тривалий час превалював 

нормативістський підхід до праворозуміння, а 

відтак основним джерелом права був норматив-

но-правовий акт. Значно меншу роль відіграва-

ли інші джерела права, як-то: правова доктрина, 

міжнародний договір, правовий звичай, а судо-

вий прецедент, як джерело права, розвитку не 

набував. Але кардинальні суспільні зрушення в 

Україні зумовили початок судово-правової ре-

форми, в умовах якої питання судового преце-

денту, як джерела права, щодалі набувало акту-

альності. Її підсиленню сприяло визначення 

пріоритетним вектору інтеграції до світового 

співтовариства. Ставши у листопаді 1995 р. 

членом Ради Європи, Україна взяла на себе 

зобов’язання дотримуватися положень Євро-

пейської Конвенції про захист прав людини і 

основоположних свобод, яка набула чинності 

для України 11 вересня 1997 року. Тим самим 

Україна зобов’язалася привести своє законодав-

ство до міжнародних стандартів, які викладені у 

Конвенції. Подальший розвиток процесів євро-

інтеграції означений здійсненням якісно нових 

кроків у площині законотворення. Стосовно 

використання норм Конвенції, то 23 лютого 

2006 р. був прийнятий Закон України “Про 

виконання рішень та застосування практики 

Європейського суду з прав людини”, у 17-ій 

статті якого визначається, що суди України при 

розгляді справ застосовують Конвенцію про 

захист прав та основоположних свобод та 

практику Європейського суду з прав людини як 

джерело права. 

Водночас, правова природа рішень 

Європейського суду з прав людини викликає 

численні дискусії серед науковців. 

Враховуючи, що практика ЄСПЛ є джерелом 

права в Україні, відтак встановлення наявності 

або відсутності прецедентного характеру 

рішень Європейського суду з прав людини 

(далі – ЄСПЛ) є актуальним. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій із 

даної теми. Теоретичні аспекти судової практики 

ЄСПЛ представлені у фундаментальній праці з 

міжнародного права Л.Д. Тимченка та В.П. Кононенка 

[1]. В.П. Кононенко досліджував звичаєву природу 

прецедентного характеру рішень Європейського 

суду з прав людини, а також особливості 

застосування практики ЄСПЛ [2]. Практика 

Європейського суду з прав людини є також 

предметом наукового зацікавлення Г.В. Кириченко [3]. 

Теоретично-правовий аналіз проблеми 

судових рішень у системі джерел права в 

Україні здійснював К.Ю. Ісмайлов [4]. Він же 

досліджував і вплив рішень Європейського 

суду з прав людини на систему джерел права 

України [5]. К.Ю. Ісмайлов обгрунтовував, що 
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прецеденти ЄСПЛ мають похідний від 

Конвенції про захист прав і основоположних 

свобод характер, а відтак у системі джерел 

вітчизняного права за юридичною силою їх 

доцільно розмістити після міжнародних 

договорів, згоду на обов'язковість яких надано 

Верховною Радою України. Подальший 

розвиток ці питання знайшли в його 

монографії “Акти судової влади в ситемі 

джерел національного права в Україні” [6]. 

Застосування прецедентної практики 

Європейського суду з прав людини судами 

України було предметом наукового зацікавлення 

О. Климович [5]. Поняття судового прецеденту 

та його місця у правовій системі України 

досліджував і А.А. Марченко [7]. 

На досвіді Англії та України трактував 

рішення ЄСПЛ як переконливий прецедент Ю. 

Попов [8]. Він намагався довести, що рішення 

ЄСПЛ є “переконливим прецедентом”, тобто, 

власне, не є прецедентом і саме у такому сенсі 

вони мають сприйматися національним судом. 

Теза автора статті про те, що норма 

українського законодавства відносно означення 

практики ЄСПЛ як джерела права для 

національного суду не свідчить про 

обов’язковість такого джерела права зумовила 

дискусійний відгук М. Магрело. У своїй статті 

“Прецедент, який не зобов’язує: деякі аспекти 

сутності рішень Європейського суду з прав 

людини в правовій системі континентального 

права” М. Магрело представила аналіз сутності 

практики ЄСПЛ у контексті класичного 

позуміння судового прецеденту. Вона доводила 

тезу про те, що юридично обов'язкова сила 

даної практики для український судів походить 

не з прецедентного характеру рішень ЄСПЛ, а 

слідує з цілого комплексу міжнародних 

зобов'язань України [9]. 

Отож, як свідчить навіть короткий огляд 

останніх публікацій з означеної проблеми, практика 

Європейського суду з прав людини викликає 

дослідницький інтерес юристів-науковців. Це ще 

раз підкреслює актуальність дослідження концепції 

прецеденту у практиці ЄСПЛ. 

Мета дослідження: звертаючись до 

конкретних судових справ ЄСПЛ, привернути 

увагу до того, що саме доктрина de facto 

прецеденту використовується у практиці 

ЄСПЛ, що дозволяє суду мати певну гнучкість 

щодо застосування прецеденту. 

Виклад основного матеріалу. На сьогодні 

неможливо переоцінити значення Конвенції про 

захист прав та основоположних свобод та 

практики ЄСПЛ в процесі захисту прав людини. 

Незважаючи на те, що ЄСПЛ функціонує 

вже більше 60 років, правова природа рішень 

ЄСПЛ досі залишається предметом наукових 

дискусій. Серед науковців сформувалось дві 

найбільш поширені точки зору на природу 

рішень ЄСПЛ: пропонується розглядати 

рішення Європейського суду з прав людини як 

акти тлумачення Конвенції, а також як 

прецеденти [10, с. 77]. Позиції науковців щодо 

розгляду рішень ЄСПЛ як актів тлумачення 

Конвенції обумовлені положеннями Конвенції, 

відповідно до ст. 32 якої юрисдикція ЄСПЛ 

поширюється на всі питання тлумачення і 

застосування Конвенції та протоколів до неї. 

Разом з тим, практика ЄСПЛ свідчить про 

прецедентний характер рішень ЄСПЛ. 

Термін “правовий прецедент” міцно 

пов’язаний з англосаксонською правовою 

системою. Концепція прецеденту “означає, що 

судді під час вирішення спору створюють 

норму права” [11, с. 115]. Основоположним 

елементом прецедентної системи англійського 

права є доктрина stare decisis, яка передбачає, 

що суди зв’язані рішеннями вищих судів. В 

Англії до 1966 року навіть Палата лордів була 

пов’язана своїми рішеннями. Обов’язковим з 

рішення є ratio decidendi, яке повинно бути 

відокремлене від obiter dicta. Під ratio decidenti 

мається на увазі та частина рішення, в якій 

вказуються мотиви його прийняття. Саме ratio 

decidenti є обов’язковим для застосування [4, с. 

828]. Obiter dicta – це та частина рішення, яка 

не має обов’язкового значення. 

В теорії виділяють дві найбільш поширені 

доктрини прецеденту: de jure прецедент і de facto 

прецедент ( також називається non-binding). 

Якщо доктрина de jure прецеденту встановлює 

обов’язок слідувати прецедентам, то доктрина de 

facto прецеденту передбачає, що хоча рішення 

суду і мають прецедентний характер, однак суд 

не зобов’язаний їм слідувати [12, с. 358]. 

Зважаючи на те, що міжнародне право та 

міжнародні суди випливають із різних правових 

культур та традицій, концепція прецеденту 

фактичного характеру формулює як загально-

правові, так і цивільно-правові підходи до 

судових рішень: вони не відміняються і не 

обов’язково приймаються. З вищевказаного 



№ 4 (37) квітень 2020 р.  

 

31 

можна зробити висновок, що доктрина de facto 

прецеденту близька до європейської правової 

традиції та до цивільно-правової концепції 

jurisprudence constant, де належна увага 

приділяється попереднім судовим рішенням. 

Різниця, звичайно, може полягати в тому, що це 

довга серія судових рішень, що створює 

підґрунтя для створення нового правила. 

Ні Конвенція, ні Регламент Суду не 

зобов’язують ЄСПЛ слідувати своїм 

попереднім рішенням. 

Водночас у справі “Woditschka and Wilfling v. 

Austria” про сумісність кримінальної судимості 

за консенсусні гомосексуальні діяння та 

пов’язані з ними кримінальні злочини зі статтею 

8 спільно зі статтею 14 Конвенції ЄСПЛ 

зазначив, що проти Австрії була ще одна 

ідентична справа, коли ЄСПЛ постановив на 

користь заявника. ЄСПЛ зауважив, що 

піднімалися ті ж самі питання, що і у Л.В. проти 

Австрії, але також те, що ця сама норма 

кримінального права була підставою для 

оскаржуваної кримінальної відповідальності. У 

справі “Woditschka and Wilfling v. Austria” ЄСПЛ 

визнав порушення статті 14 у поєднанні зі 

статтею 8 Конвенції. Висновок ЄСПЛ 

однозначно ґрунтувався на прецеденті: “Суд не 

бачить нічого, щоб відрізнити цю справу від 

вищезгаданого прецеденту. Він зазначає, що 

сторони не подали жодного нового аргументу, 

який би вимагав від нього відхилення від 

попередніх висновків. Відповідно, він 

встановлює, що було порушено статтю 14, 

прийнято спільно зі статтею 8” [13]. 

У справі “Pretty v. the United Kindom” 

захисник заявниці намагався переконати Суд, 

що висновок у цій справі не створюватиме 

загального прецеденту чи будь-якого ризику 

для інших осіб. Водночас ЄСПЛ вказав, що 

його роль за статтею 34 Конвенції полягає не у 

висловленні абстрактної думки, а в 

застосуванні Конвенції до конкретних фактів 

кожної окремої справи. Однак рішення, 

винесені в конкретних справах, створюють 

прецеденти, хоча міра прецедентності може 

бути різною, і рішення в цій справі не може ані 

теоретично, ані практично бути 

сформульоване у спосіб, який би перешкоджав 

застосуванню його в подальших справах [14]. 

Таким чином, практика ЄСПЛ свідчить, що 

його рішення мають прецедентний характер. 

Постає питання лише в тому, яка з доктрин 

прецеденту застосовується ЄСПЛ. 

Науковці вважають, що саме доктрина de 

facto прецеденту була сприйнята ЄСПЛ. Так, 

вказується, що абсолютно зрозумілим є те, що 

доктрина stare decisis не використовується ЄСПЛ, 

а відтак, доктрина de jure прецеденту повинна 

бути відхилена. Однак ЄСПЛ свідомо розвиває 

свою прецедентну практику, засновану на 

доктрині de facto прецеденту [15, с. 139]. 

Застосування доктрини de facto прецеденту 

дозволяє ЄСПЛ мати певну гнучкість щодо 

застосування прецеденту. Вказана гнучкість є 

необхідною, зважаючи на те, що Конвенція є 

“живим інструментом”, і її положення 

тлумачаться з урахуванням умов сьогодення. 

Висновки. Таким чином, ЄСПЛ застосовує 

доктрину de facto прецеденту, оскільки хоча 

формально Суд не зобов’язаний слідувати 

своїм висновкам, викладеним в попередніх 

справах, однак для відходу від них повинні 

бути переконливі причини. Так як Україна 

зобов’язалася привести своє законодавство у 

відповідність до міжнародних стандартів, що 

викладені у Конвенції про захист прав та 

основоположних свобод, то прецедент на 

практика Європейського суду з прав людини 

підлягає всебічному комплексному вивченню 

та осмисленню. 
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Кузнец Юлия 

КОНЦЕПЦИЯ ПРЕЦЕДЕНТА В ПРАКТИКЕ ЕВРОПЕЙСКОГО СУДА ПО ПРАВАМ ЧЕЛОВЕКА 

В статье отмечается, что существует две точки зрения относительно природы решений Европейского суда по 

правам человека: они рассматриваются как акты толкования Конвенции о защите прав и основных свобод и как 

прецеденты. Автор подробнее останавливается на выяснении прецедентного характера решений ЕСПЧ. В статье 

указано, что наибольшее распространение получили две доктрины прецедента, одна из которых обязывает 

следовать прецеденту (de jure), а другая предусматривает, что хотя решение суда имеют прецедентный характер, 

но суд не обязан следовать прецеденту (de facto). Указано, что концепция прецедента фактического характера 

объединяет как общеправовые, так и гражданско-правовые подходы к судебным решениям. То есть предыдущим 

судебным решением по аналогичным делам уделяется должное внимание, но ни Конвенция о защите прав и 

основных свобод, ни Регламент Суда не обязывают ЕСПЧ следовать своим предыдущим решением. Приведены 

конкретные пример из практики ЕСПЧ позволили заключить, что решение Суда имеют прецедентный характер. 

При этом, ЕСПЧ применяет именно доктрину de facto прецедента. 

Ключевые слова: источники права, судебный прецедент, решение Европейского суда по правам человека, 

прецедентное практика, правовая система Украины. 
 

Kuznets Yuliia 

THE CONCEPT OF PRECEDENT IN PRACTICE OF THE EUROPEAN COURT OF HUMAN RIGHTS 

The article notes that there are two points of view regarding the nature of the decisions of the European Court of Human 

Rights: they are regarded as acts of interpretation of the Convention for the Protection of Rights and Fundamental Freedoms 

and as precedents. The author dwells in more detail on clarifying the precidential nature of the decisions of the ECtHR. It is 

stated that the two doctrines of precedent are most widely used, one of which obliges to follow the precedent (de jure), and the 

other provides that although the court decision is precedent in nature, the court is not required to follow the precedent (de 

facto). It is indicated that the concept of a de facto precedent combines both common law and civil law approaches. That is, 

due attention was paid to the previous court decision in similar cases, but neither the Convention for the Protection of Rights 

and Fundamental Freedoms, nor the Rules of the Court oblige the ECtHR to follow its previous decision. Cited concrete 

examples from the practice of the ECtHR have allowed to conclude that the decisions of the ECtHR have a precedent 

character. Moreover, it is stated that the ECtHR applies precisely the doctrine of de facto precedent. 

Key words: sources of law, judicial precedent, decision of the European Court of Human Rights, case-law, legal system of Ukraine. 
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