ПОСТАНОВИ ПЛЕНУМУ
ПРАВОВА ПРИРОДА ТА МІСЦЕ
— постанови пленумів —
"сурогат нормативного акта",
коли в них формулювались
нові правила, раніше не відо
мі праву / Боннер А.Т. Источ
ники советского гражданского
процессуа/іьного права. — М.,
1977. - С.17].

Роз'яснення
Верховного Суду
України
Виходячи з цього завдання,
за Верховним Судом України
(надалі — ВСУ) закріплено
повноваження давати судам
роз'яснення з питань застосу
вання законодавства на основі
узагальнення судової практики
та аналізу судової статистики
(п.2 ч.2 ст.47 Закону України
(надалі — ЗУ) "Про судоустрій
України" від 07.02.2002 р.
№ 3018-ІІІ).
У процесі надання роз'яс
нень беруть участь різні струк
турні підрозділи та посадові
особи ВСУ:
— голови судових палат
ВСУ організовують вивчення і
узагальнення судової практики
у справах юрисдикції відповід
ної Судової палати (п.З ч.З
ст.53 ЗУ "Про судоустрій Укра
їни"); вносять на розгляд Пле
нуму ВСУ пропозиції щодо не
обхідності роз'яснення судам
окремих питань застосування

законодавства у судовій прак
тиці (п.5 ч.З ст.53);
— Президія ВСУ розглядає
матеріали узагальнення судової
практики та аналізу судової
статистики, приймає відповідні
рекомендації (п.З ч.З ст.54);
— Пленум ВСУ дає роз'яс
нення судам загальної юрис
дикції з питань застосування
законодавства шляхом прий
няття відповідних постанов (п.6
ч.2, ч.8 ст.55).
Визначення правової при
роди постанов Пленуму ВСУ з
питань застосування законо
давства та їх місця в системі
права було і залишається пред
метом дискусій, шо тривають і
на сьогоднішній день.

Правова природа
постанов Пленуму
ВСУ
У радянській юридичній
доктрині діапазон підходів до
визначення правової природи
постанов пленумів Верховних
Судів був досить широким: від
визнання їх як нормативних
актів до категоричного запере
чення нормативної природи.
Спектр основних поглядів
можна представити таким чи
ном:
— положення, шо містилися
в постановах пленумів Верхов
них Судів, — це нормативні
правоположення /Фархатдинов
Я.Ф. Источники гражданского
процессу^ьного права. — Ка
зань, 1986. - С.153/,
— це своєрідні нормативні
акти / Стоякин Г.Я. Роль судеб
ной практики в формировании
гражданского правоотношения
/ / Актуальные проблемы граж
данського права. — Свердловск,
1986. - С.57/.
— такі постанови носили
нормативний характер, маючи
підзаконний характер (Алексе
ев С.С. Социальная ценность
права в советском обществе. —
М.: Ю ридлит., 1971. — С. 139,
1401;
— постанови пленумів ма
ють нормативний характер,
оскільки їм властиві всі ознаки
нормативного акта І Комиссаров
К. И. Задачи судебного надзора в
сфере гражданского судопроиз
водства. — Свердловск, 1970. —
С. 125; Осипов Ю.К. Роль право
положений в применении и со
вершенствовании правовых норм
о подведомственности / / Проб
лемы гражданского процессуаль
ного права в свете Конституции
СССР. — Свердловск, 1980. —
С.37/,
— постанови містять інтерпретаційні норми, шо не є дже
релами права /Черданцев А.Ф.
Толкование советского права. —
М., 1979. - С. 153-159],

ПОЯСНЮЮТЬ СВОЮ ПОЗИЦІЮ т и м ,

шо їх обов'язковий характер суперечитиме конституційному
принципу незалежності суддів і
підкорення їх тільки закону. У
той же час апологети обов'яз
ковості зауважують, шо судді
Для визначення співвідно повинні підкорятися закону, а
шення постанов Пленуму ВСУ тому, якщ о обов'язковість пос
з нормативно-правовими акта танов буде закріплена законом,
ми проведемо аналіз зазначе то судді абсолютно обгрунтова
них постанов на предмет наяв но будуть змушені підкорятися
ності в них ознак нормативно- і передбаченим ним роз'яснен
правових актів.
ням ВСУ ІКухнюк Д.В. Роз'яс
По-перш е,
нормативно- нення Пленуму Верховного Суду
правові акти — це результат України як засіб забезпечення од
правотворчої діяльності компе накового застосування законо
тентних органів, шо виражає давства судами України / / Віс
державну волю. ВСУ не наділе ник Верховного Суду України. —
ний функцією правотворчості 2006. - М > 1 2 . - С.28].
ні Конституцією України, ні
Слід зазначити, шо деякі
ЗУ "Про судоустрій України", науковці стверджують,
шо
який визначає його завдання і незважаючи на такі зміни в ЗУ
повноваження.
"Про судоустрій України", пос
По-друге, нормативно-пра танови Пленуму ВСУ є обов'яз
вові акти містять загально ковими і на сьогоднішній день.
обов'язкові правила поведінки. Так, Д. Кухнюк наводить ряд
Щодо постанов Пленуму ВСУ, аргументів на користь цього,
то на даний час їх обов'язко серед яких на певну увагу
вість нормативно не закріпле заслуговує один, а саме: згідно
на. Доцільно згадати історію з ч.9 ст.55 ЗУ "Про судоустрій
питання "обов'язковості" пос України" на секретаря Пленуму
танов Пленуму ВСУ. Закон ВСУ серед інших функцій
"Про судоустрій України" від покладено здійснення контро
05.06.1981р. № 2022-Х (який з лю за виконанням прийнятих
подальшими змінами діяв до 1 Пленумом постанов ІКухнюк
червня 2002 року) в абз.З ч.І Д.В. Роз’яснення Пленуму Вер
ст.40 передбачав, шо ВСУ ховного Суду України як засіб за
"вивчає і узагальнює судову безпечення однакового застосу
практику, аналізує судову ста вання законодавства судами Ук
тистику і дає керівні роз'яснен раїни / / Вісник Верховного Суду
ня судам у питаннях застосу України. - 2006. - № 12. вання республіканського зако С.ЗО]. З цього можна припусти
нодавства, шо виникають при ти (але не з абсолютною одноз
розгляді судових справ. Керівні начністю), шо оскільки є кон
роз'яснення Пленуму ВСУ є троль, то повинен бути і
обов'язковими для судів, інших обов'язок виконання.
органів і службових осіб, шо
Не можна сказати, шо в
застосовують закон, по якому сфері законодавства нічого не
дано роз'яснення".
робиться заради чіткого вирі
У подальшому це правило шення питання обов'язковості
було виключено. У результаті постанов Пленуму ВСУ. Так,
проведення так званої малої су 12.10.2005 р. народні депутати
дової реформи Законом від В.Мусіяка та В.Онопенко внес
21.06.2001р. № 2331-111 "Про ли на розгляд Верховної Ради
внесення змін до Закону Укра України проект закону № 8272
їни "Про судоустрій України" щодо удосконалення судоус
шляхом новелізації ст.40 Зако трою України, яким пропону
ну № 2022-Х була фактично валось доповнити ЗУ "Про су
скасована обов'язковість для доустрій України" статтею 11'
судів постанов Пленуму ВСУ, в "Забезпечення однакового зас
яких надається роз'яснення за тосування законів", в якій пе
конодавства. У п.39 того Зако редбачалося закріпити: "... рі
ну було зазначено: "У ст.40: у шення щодо єдиного порядку
частині першій: ... в абзаці тре здійснення судочинства і засто
тьому слова "керівні" та "рес сування законодавства прийма
публіканського", а також друге ються у формі загальнообов'яз
речення виключити".
кових постанов, які підлягають
1 червня 2002 року набув застосуванню всіма судами за
чинності ЗУ "Про судоустрій гальної юрисдикції". Однак, на
України" від 07.02.2002 р. сьогодні цей законопроект за
№ 3018-ІІІ. У ньому, як зазна лишається не розглянутим.
чає А.О.Селіванов, була про
Повертаючись до аналізу
довжена позиція "нейтралітету" ознак постанов Пленуму ВСУ,
щодо обов'язковості постанов слід зазначити, шо окремі з них
Пленуму ВСУ, в яких дається є спільними з іншими ознака
роз'яснення чинного законо ми нормативно-правових актів.
давства. вони вже не мають за Зокрема, постанови:
гальнообов'язковий чи "керів
— приймаються в особливо
ний" характер /Селіванов А. О. му процесуальному порядку,
Право тлумачити закони та визначеному Регламентом Пле
юридичні наслідки застосування нуму ВСУ, затвердженим пос
офіційної інтерпретації / / Віс тановою Пленуму ВСУ від
ник Верховного Суду України. — 10.06.2002 р. № 7;
2006. — № 7. — С.2]. Натомість
— мають суворо визначену
’зазначається, що "суди здій документальну форму — форму
снюють правосуддя самостій постанов, шо закріплено в ч.8
но", "нікому не підзвітні", "під ст.55 ЗУ "Про судоустрій Укра
коряються лише закону" (ч.І їни";
ст. 14), "суддям забезпечується
— спрямовані на регулю
свобода неупередженого вирі вання типових правовідносин.

Співвідношення
постанов Пленуму
ВСУ з нормативноправовими актами

Процесуальне законодавс
тво України (ст.8 ЦПК, ст.9
КАСУ, ст.4 ГПК) закріплює,
що суд вирішує справи на під
ставі Конституції та законів
України, міжнародних догово
рів, згода на обов'язковість
яких надана Верховною Радою
України, а також застосовує ін
ші нормативно-правові акти,
прийняті відповідним органом
на підставі, в межах повнова
жень та у спосіб, шо встановле
ні Конституцією та законами
України.
Однак чинне законодавство,
на жаль, грішить на велику
кількість суперечностей, прога
лин. неясностей. У переважній
більшості норми законів мають
абстрактно-загальний характер.
Внаслідок цього у судів вини
кають труднощі в розумінні і
застосуванні норм та приписів
нормативно-правових актів. А
ці труднощі, в свою чергу, тяг
нуть за собою порушення кон
ституційних принципів рівнос
ті осіб перед законом та судом,
верховенства закону, оскільки
дія закону не забезпечується
однаковим і правильним судо
вим право застосуванням з боку
всіх судових органів.
Такий стан речей обумов
лює необхідність забезпечення
однаковості та правильності у
розумінні і застосуванні всіма
судами загальної юрисдикції
абстрактно-загальних норм та
приписів законів. Досягнення
цієї мети є одним з основних
завдань найвищого органу у
системі судів загальної юрис
дикції — Верховного Суду
України.

шення справ відповідно до їх
внутрішнього переконання, шо
грунтується на вимогах закону"
(ч.б ст.14).
Супротивники обов'язко
вості роз'яснень Пленуму ВСУ

— не персоніфіковані й ад
ресуються до невизначеного
великого кола осіб.
Однак, незважаючи на час
ткову спільність ознак, вважає
мо. шо підстави визнавати пос
танови Пленуму ВСУ різнови
дом нормативно-правових актів
відсутні, оскільки вони не ма
ють таких обов'язкових і визна
чальних ознак останніх, як:
обов'язковий характер та прий
няття в результаті правотворчої
діяльності, дозволеної законом.

Постанови Пленуму
ВСУ як акти
роз'яснення
чи тлумачення
За своєю сутпо роз'яснення
та тлумачення — це синоніміч
ні поняття. У науковій літера
турі визначення одного з цих
понять дається, як правило,
шляхом посилання на інше і
навпаки.
Із курсу загальної теорії
права відомо, шо тлумачення за
суб’єктами його здійснення по
діляється на автентичне (здій
снюється органом, який видав
норму, шо тлумачиться) та ле
гальне (здійснюється спеціаль
но уповноваженим органом
держави, шо не є "правотвор
цем"). В силу ст.19 Конституції
України та інших законодавчих
норм ні Верховна Рада Украї
ни. ні Президент України, ні
Кабінет Міністрів України не
наділені повноваженнями здій
снювати автентичне тлумачен
ня. Офіційне тлумачення Кон
ституції України, законів та ін
ших актів Верховної Ради
України, актів
Президента
України, Кабінету Міністрів
України, правових актів Вер
ховної Ради Автономної Рес
публіки Крим здійснює Кон
ституційний Суд України (п.4
ст.ІЗ ЗУ "Про Конституційний
Суд України" від 16.10.1996 р.
№ 422-96/ВР).
В інших випадках офіційне
загальнообов'язкове тлумачен
ня нормативно-правових актів
шляхом відповідних роз'яснень
здійснюють інші органи дер
жавної влади на підставі повно
важень, наданих їм законом.
Наприклад. Центральна вибор
ча комісія згідно з п.5 ст.17 ЗУ
"Про Центральну виборчу комі
сію" від 30.06.2004 р. № 1932-ІУ
вправі приймати обов'язкові
роз'яснення і рекомендації з
питань застосування законо
давства про вибори і референ
думи; органи податкової служ
би на підставі п.4 ст.8 ЗУ "Про
державну податкову службу в
Україні" від 04.12.1990 р.
№ 509-ХІІ та п.4.4.2 ст.4 ЗУ
"Про порядок погашення зо
бов'язань платників податків
перед бюджетами та державни
ми цільовими фондами" від
21.12.2000 р. № 2182-ІІІ вправі
давати податкові роз'яснення
У ЗУ "Про судоустрій Укра
їни" (п.2 ч.2 ст.47) закріплено
повноваження ВСУ давати су
дам
загальної юрисдикції
роз'яснення з питань застосу
вання законодавства на основі
узагальнення судової практики
та аналізу судової статистики
Тому можна говорити про оф і
ційний характер роз'яснень,
шо містяться у постановах
Пленуму ВСУ Суть цих
роз'яснень виражається у знят
ті ними невизначеності у м а с 
ті законів, інших нормативноправових актів, шо застосову
ються судами, шляхом конкре-
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ПРАВОВА НАУКА

ВЕРХОВНОГО СУДУ УКРАЇНИ:
В СИСТЕМІ ДЖЕРЕЛ ПРАВА
тизш ії неясних, неповних чи
суперечливих положень зако
нодавства.
Слід зазначити, шо Пленум
ВСУ не є правотворчим орга
ном, а, значить, за своїми пов
новаженнями не вправі зміню
вати або доповнювати норми
права. Тому всі роз'яснення
ВСУ повинні здійснюватися
тільки в межах обсягу чинних
норм права та їх змісту. Будучи
право застосовним органом і в
силу конституційного принци
пу поділу влади, суд може тіль
ки роз'яснювати чинні правові
норми.
Однак, на жаль. Пленум
ВСУ не завжди дотримується
вишезазначених
принципів,
часто закріплюючи в своїх пос
тановах з питань застосування
законодавства фактично нові
норми права, шо створюються
ним самим. Одним з яскравих
прикладів подібних переви
щень своїх повноважень є
роз'яснення, вмішені до п.9
постанови Пленуму ВСУ "Про
практику розгляду судами кор
поративних
спорів"
від
24.10.2008 р. № 13. Як відзна
чав відомий науковець з питань
міжнародного приватного пра
ва, професор А. Довгерт ІДовгерт А. Питання міжнародного
приватного права у корпоратив
них відносинах / / Юридичний
вісник України. — 2009. — 24-30
січня. — № 4 (708). — С. 5/, заз
наченою постановою була вста
новлена. зокрема, заборона
учасникам господарського то
вариства підпорядковувати роз
гляд корпоративних спорів
міжнародним комерційним ар
бітражним судам, шо не тільки
не передбачено нормами укра
їнського законодавства, але й
суперечить багатьом чинним
нормативним актам, зокрема.
ст.1 ЗУ "Про міжнародний ко
мерційний арбітраж" та ст.26
ЗУ "Про режим іноземного ін
вестування". Щоправда, пізні
ше ЗУ "Про внесення змін до
деяких законодавчих актів
України щодо діяльності тре
тейських судів та виконання рі
шень третейських судів" від
05.03.2009 р. № 1076-VI, який
набрав чинності 31 березня
2009 року, виключив з компе
тенції третейських судів, зокре
ма, справи, шо виникають з
корпоративних відносин.
Інший приклад створення
ВСУ нових за змістом правил
поведінки наводить професор
3. Ромовська. Це — визначення
суб'єкта відповідальності у ви
падках протиправного заволо
дій ня автомобілем іншою осо
бою (п. З постанови Пленуму
ВСУ від 27.03.1992 р. № 6 "Про
практику розгляду судами ци
вільних справ за позовами про
відшкодування шкоди") / Ро
мовська 3. В. Українське цивіль
не право: Загаїїьна частина.
Академічний курс. Підручник. —
К.: Атика, 2005. — С.68/.
Роз'яснення з питань засто
сування законодавства здій
снюється ВСУ з метою забезпе
чення:
1) однаковості судової
практики, а з нею — і дотри
мання конституційних принци
пів верховенства закону та рів
ності перед законом і судом:
2) системності застосу
вання законодавства судами за
гальної юрисдикції;
3) пріоритетної реалізації
у судовому право застосуванні
правових засад, перш за все, за

характерним джерелом права, джерело права. А тому казу
відбуваються процеси, при альне тлумачення норми пра
яких збільшується питома вага ва, яке міститься у "зразковій"
статутного права, а в роман ("модельній") справі, виріше
ській правовій системі — нав ній Верховним Судом України
паки зростає частка прецеден раніше в порядку судового
тного права. Особливо високи контролю, стає обов'язковим і
ми темпами впровадження су для нижчих судових інстанцій,
дового прецеденту до романо- а через останні й для всіх"
германської системи права по / Селіванов А. О. Право /тлума
чало відбуватися з моменту під чити закони та юридичні нас
писання Конвенції про захист лідки застосування офіційної
прав людини і основоположних інтерпретації / / Вісник Вер
свобод 1950 р. та протоколів до ховного Суду України. —
неї. Створюване Європейським 2006. - № 7. - С.З).
судом з прав людини право, на
ЦПК 2004 р. також передба
думку А. Ссліванова, є "класич чив як підставу для оскарження
ним прецедентним правом, ос до ВСУ у зв'язку з виняткови
новою якого с принцип ratio ми обставинами неоднакове
decidendi ("підстава для вирі застосування судом (судами)
шення"), коли правило, сфор касаційної інстанції одного і
мульоване судом під час вирі того самого положення закону
шення конкретної справи, стає (п.1 ст.354).
нормою права для цього ж суду
Таким чином, можна зро
і для внутрішніх судів країн- бити висновок, шо фактично
учасниць Конвенції" ( Селіванов законодавцем вже зроблено
А. О. Право тлумачити закони та перший
крок
на
шляху
юридичні наслідки застосування визнання та впровадження у
офіційної інтерпретації / / Вісник систему джерел українського
Верховного Суду України. — права судових прецедентів, як
2006. - № 7 - С.2].
такі в майбутньому можуть
Відповідно до ст.17 ЗУ "Про розглядатись окремі акти
виконання рішень та застосу ВСУ, які приймаються у фор
вання практики Європейського мі постанов у конкретних
суду з прав людини" від справах. Залишається тільки
23.02.2006 р. при розгляді справ на законодавчому рівні, посуди зобов'язані застосовувати лерше, визнати судовий пре
Співвідношення
конвенцію та практику Євро цедент як одне з джерел права
положень постанов
пейського суду як джерело пра в Україні, а, по-друге, надати
Пленуму ВСУ
ва. Таким чином, прецедентне постановам ВСУ, винесеним у
з правололожеииями
право Європейського суду стає конкретних справах, статус
Слід визнати, шо в резуль
особливим джерелом права і судових прецедентів, передба
таті узагальнень судової прак
для України, яка закріпила це чивши умови набуття такого
тики Пленум ВСУ у своїх пос
положення на законодавчому статусу, місце в ієрархії дже
тановах з питань застосування
рел права, межі їх дії. підстави
рівні.
законодавства формулює праСудовий прецедент — це застосування тошо.
воположення, для яких харак
Однак, шо стосується пос
рішення суду у певній справі,
терний певний ступінь узагаль
в якому сформульовано пра танов Пленуму ВСУ з питань
неності та фактичної обов'язко
вило, загальнообов'язкове для застосування законодавства, то
вості.
застосування судами тієї самої їх не можна вважати судовими
Правоположення — це кон
Постанови Пленуму
або нижчої інстанції при вирі прецедентами, оскільки вони є
центровані вирази юридичної
ВСУ та судові
шенні подібних питань під час результатом не вирішення кон
практики. В силу цього вони
прецеденти
розгляду інших справ. Основ кретної справи з конкретними
здатні компенсувати природне
Останнім часом активізу ними особливостями судового обставинами, а узагальнення
відставання норм права від ди вались дискусії з питання, чи прецеденту вважають те, шо судової практики у певній кате
наміки суспільних відносин, не є постанови Пленуму ВСУ він створюється при розгляді горії справ.
можуть усувати протиріччя між судовими прецедентами. Слід конкретної справи, поєднує
Підсумовуючи результати
відносним "консерватизмом" зазначити, шо радянська пра індивідуально-правові та нор проведеного аналізу чинних
права і потребами суспільства, вова доктрина категорично мативно-правові ознаки, ди законодавчих актів України,
шо постійно змінюються в ре заперечувала наявність судо намізм і високий ступінь кон вважаємо, шо на сьогодні
зультаті швидких перетворень вого прецеденту в СРСР, обс кретизації правової норми, постанови Пленуму ВСУ з
сучасного світу. Розумне, зва тоюючи П О З И Ц ІЮ , згідно з яка об'єктивується в судовому питань застосування законо
жене використання правополо- якою при режимі соціалістич прецеденті (Кухнюк Д.В. Судо давства — це не нормативножень у кінцевому рахунку за ної законності судові та адмі вий прецедент у кримінальному правові акти, а різновид офі
безпечує стабільність правопо ністративні органи повинні процесі: проблеми впроваджен ційних роз'яснень чинного за
рядку, відновлення справедли застосовувати право, а не тво ня / / Вісник Верховного Суду конодавства. які не мають
вості, зміцнення законності. рити його.
України. - 2008. - № 4. формально обов'язкової сили.
Правоположення
набувають
Хоча, як відзначає 3. Ро С.42/. Поширеною, але по Саме тому постанови Плену
обов'язкового характеру, буду мовська, і за радянських часів милковою, є думка, шо судо му ВСУ і не можуть входити
чи забезпеченими авторитетом фактично судовий прецедент вий прецедент створює будь- до системи джерел права Ук
вищого судового органу, а та існував, але у дещо специфіч який суд. Насправді, судовий раїни. Разом з тим, вони слу
кож його можливостями скасо ній, "радянській" формі — у прецедент створюється, як гують фактичним орієнтиром
вувати ті рішення, які супере формі постанов пленумів Вер правило, вищим органом су як для судів, так і для інших
чать цим правоположенням.
ховних Судів. У цих постано дової системи. Такі рішення суб'єктів-учасників правовід
У той же час не слід забува вах, як вона стверджує, насам завжди аргументовані, автори носин. У них містяться право
ти про принцип верховенства перед тлумачились норми зако тетні, публічні.
положення — концентровані
закону, який передбачає не ли ну, але в них часто містилися і
Розглянемо акти ВСУ з по вирази юридичної практики,
ше обов'язковість виконання нові за змістом правила пове зицій судового прецеденту. фактичне застосування яких
закону, але й відповідність ін дінки / Ромовська 3. В. Україн Законом
України
від забезпечується повноважен
ших актів законам. Як відзна ське цивільне право: Загальна 21.06.2001р. № 2540-1II "Про нями вищої судової інстанції
чає Д. Луспеник /Луспеник Д.Д. частина. Академічний курс. Під внесення змін до Цивільного скасовувати рішення судів,
Роль і значення судової практики ручник. — К.: Атика, 2005. — процесуального кодексу Укра які свідчать про неоднакове
у цивільному судочинстві / Проб С.68).
їни" глава ЦПК 1963 р., прис застосування судами касацій
леми теорії та практики цивіль
Проблема можливості існу вячена касаційному провад ної інстанції законодавства.
ного судочинства: Монографія / вання преиедентної форми женню, була викладена в но
Значення постанов Плену
За заг. ред. В. В. Комарова. — права турбує юристів уже бага вій редакції. Стаття 328 цієї му ВСУ з питань застосування
X.: Харків юридичний, 2008. — то століть. Ще видатний рим глави передбачила однією із законодавства полягає у тому,
С .ІІ4/, прикладом одного з ський оратор Цельс стверджу підстав обов'язкового перегля шо вони здатні компенсувати
правоположень, закріплених у вав. "Права не встановлюють ду справи судовою палатою відставання норм права від
постанові Пленуму ВСУ "Про виходячи з випадку". Як відзна ВСУ те, шо суд допустив інше розвитку суспільних відносин,
практику застосування судами чають дослідники, на сьогодні застосування закону, ніж ка усувати певні неясності чи су
цивільного процесуального за в жодній країні світі правова саційна інстанція при розгляді перечності законодавства, а та
конодавства при розгляді заяв система на складається вик справи анаюгічного характе кож відігравати роль своєрід
про забезпечення позову" від лючно із судових прецедентів. ру. Як відзначає А. Селіванов. ного барометра для нормотвор22.12.2006 р. № 9. може слугу Більше того, в країнах англо "завдяки цьому положенню у ців у роботі над постійним
вати положення, яке відсутнє у саксонської правової системи, цивільне судочинство впро удосконаленням чинного зако
ст 2% ЦПК. За загальним пра для якої судовий прецедент є ваджено судовий прецедент як нодавства.
гальновизнаних міжнародноправових принципів.
Як було зазначено вище,
поряд із законодавчо закріпле
ним повноваженням ВСУ дава
ти роз'яснення з питань засто
сування законодавства має міс
це відсутність законодавчо
закріпленого кореспондуючого
обов'язку судів враховувати ці
роз'яснення під час здійснення
правосуддя. Разом з тим, слід
констатувати, шо постанови
Пленуму ВСУ з питань застосу
вання законодавства, формаль
но не будучи обов'язковими,
фактично слугують орієнтиром
у правозастосуванні. Причому,
не лише для судів, але й для
учасників правовідносин, які
ше на досудових стадіях буду
ють свої відносини, враховую
чи узагальнену практику роз
гляду судами справ, що вини
кають з аналогічних правовід
носин.
Таким чином, постанови
Пленуму ВСУ з питань застосу
вання законодавства — це різ
новид офіційного (виходять від
уповноваженого органу) виду
роз'яснень, шо здійснюються
дедуктивним методом — від за
гальних норм права до так зва
них правогіоложень, шо їх кон
кретизують.

вилом, оскарження ухвали про
забезпечення позову не переш
коджає подальшому розгляду
справи. Однак інша норма (ч.2
ст.296 ЦПК) фактично нівелює
зазначене правило, оскільки
суд першої інстанції зобов'яза
ний надіслати апеляційну скар
гу разом зі справою до апеля
ційного суду. У результаті, фак
тично без справи спір розгля
нути неможливо. Як вихід з та
кої ситуації Пленумом ВСУ у
п. 9 зазначеної вище постанови
вказується, шо до суду апеля
ційної інстанції направляється
не цивільна справа, а виділені
відповідні матеріали справи,
які після розгляду апеляційної
скарги повертаються до суду
першої інстанції для залучення
до матеріалів цивільної справи.
Таким чином, норма права
(ст.296 ЦПК) не просто роз'яс
нена, а вироблене нове право
положення.
Таким чином, є підстави
стверджувати, шо Пленум ВСУ
у своїх постановах з питань
застосування
законодавства
формулює
правоположення,
для яких характерний певний
ступінь узагальненості та фак
тичної обов'язковості. При цьо
му остання забезпечується не
законодавчим закріпленням, а
швидше авторитетом вищого
судового органу, його можли
востями скасовувати ті рішен
ня. які суперечать цим право
положенням. Сформульовані у
постановах ВСУ правополо
ження не лише усувають певні
неясності чи суперечності зако
нодавства. але й слугують орі
єнтиром для законодавців у
процесі їх постійної роботи над
удосконаленням нормативних
актів.

