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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ТА ВЛАСТИВОСТІ ПРЕЮДИЦІЇ 
ЯК ЗАСОБУ СУДОВОЇ АРГУМЕНТАЦІЇ

Процес побудови соціальної, демократичної та правової держави вимагає створення належного науково
го підгрунтя для удосконалення вітчизняного законодавства та юридичної практики. Проблематика судової 
аргументації є однією із ключових для юридичної науки та практики. Актуальність даного дослідження обу
мовлена насамперед теоретичною та практичною значущістю проблеми преюдиції як засобу судової аргу
ментації. Преюдиція забезпечує стабільність і авторитет актів правосуддя. Питання про застосування пре
юдиції у кримінальному та цивільному судочинстві є достатньо широко дослідженим. Зокрема, до даного 
питання звертались: О. І. Бережний, Г. Г. Горєлікова, О. В. Левченко, В. В. Масюк, Т. В. Руда, А. Савчак, 
М. О. Тузов, І. В. Чащина, Д. В. Шилін та ін. У їх працях було висвітлено різні аспекти цієї проблематики, а 
саме: поняття, правова природа преюдиції, межі її дії, взаємозв’язок з принципами цивільного та криміналь
ного судочинства, інститутом предмета доказування, зарубіжний досвід застосування преюдиції тощо.

Зазначимо, що питання про преюдицію як засіб судової аргументації є недостатньо дослідженим у пра
вовій науці. Тому метою даної статті є дослідження властивостей преюдиції як засобу судової аргументації 
та її значенння у процесі розгляду справ.

Термін «преюдиція» має латинське походження і походить від слова ргае]ыёШыт, що означає «вирішен
ня питання наперед; заздалегідь прийняте рішення; обставини, що дозволяють робити висновки про 
наслідки». Преюдиція виникла у римському праві. Римські юристи подавали преюдиціальні позови (actiones 
prejudiciales) для того, щоб винесене судом рішення у даній справі набувало обов’язкової юридичної сили 
при розгляді судом у майбутньому іншої справи (наприклад, виникав спір про володіння річчю, результат 
якого потім враховувався при вирішенні суперечки щодо права власності на цю ж річ)1.

Як зазначає Г. Г. Горєлікова, у вітчизняному дореволюційному судочинстві термін «преюдиція» був запо
зичений з французького процесуального права і використовувався у значенні передсудимість2, що означало 
визначення у законах певних питань, які суд не мав права розглядати.

У радянському праві інститут преюдиції одержав дещо інше розуміння, ніж у дореволюційні часи. Пре- 
юдицією стали називати: а) використання висновків іншого суду, постановлених в іншому процесі при прий
нятті рішення судом; б) залежність вирішення деяких матеріально-правових питань кримінальної справи від 
попереднього рішення судового чи адміністративного органу3.

Зауважимо, що сучасна юридична наука не оперує єдиним, універсальним поняттям «преюдиція». 
У науковій та навчально-методичній юридичній літературі термін «преюдиція» має різні змістові значення: 
1) як правозастосовний акт; 2) як факт, що встановлений судом; 3) як висновок, зроблений одним судом, що 
є обов’язковим для іншого суду; 4) як інтелектуально-вольова діяльність з доказування; 5) як властивість 
окремих правових явищ; 6) як прийом юридичної техніки.

На нашу думку, якщо розглядати преюдицію як засіб судової аргументації, то її слід визначати як прави
ло, що звільняє від доказування обставин, які були встановлені рішенням іншого суду, що набрало законної 
сили, визнаються обов’язковими і не потребують повторної перевірки. Так, якщо судом були встановлені 
певні обставини, зафіксовані у судовому рішенні, то вони визнаються преюдиціальними, тобто такими, що 
не доказуються при розгляді інших справ, у яких беруть участь ті самі особи або особа, щодо якої встанов
лено ці обставини. Наприклад, факти, встановленні судом при розгляді кримінальної справи, що покладені 
в основу судового рішення, можуть бути використані при розгляді цивільної справи, і суд зобов’язаний їх 
розглядати як уже встановлені, оскільки рішення суду після набрання законної сили є обов’язковим.

Як зазначав М. О. Тузов, преюдиція заздалегідь забезпечує суб’єктів правовідносин вже готовими аргу
ментами у вигляді встановлених обставин, доказів і висновків із розглянутих справа. Це забезпечує оп- 
тимізацію судового процесу, у тому числі економію сил і часу суду у розгляді та вирішенні справ4.

Досить поширеним у судовій практиці й цікавим для даного дослідження є випадок, коли до суду звер
тається багато позивачів по одному і тому ж предмету спору і до одного відповідача. Як правило, це позови 
«обдурених» вкладників до страхових та будівельних компаній. Часто в предмет доказування входить питан
ня тлумачення укладеного між ними договору. Оскільки текст договору між компанією і вкладником типо
вий, то при виникненні наступного спору з іншим позивачем суд знову не буде тлумачити ті ж самі умови 
договору, оскільки це вже мало місце у минулому, а вимоги позивачів однакові. Тому у разі подання подаль
ших позовів з цього предмета спору проти даного відповідача застосування преюдиції як важливого засобу 
судової аргументації дає змогу задовольнити вимоги позивачів.
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До властивостей преюдиції як засобу судової аргументації слід віднести наявність належного мотивуван
ня, яке повинно відрізнятись ясністю, чіткістю, переконливістю викладення у мотивувальній і резолютивній 
частині судових актів обставин справи. Встановлена у рішенні суду преюдиція має змістовно співвідноси
тись з розглянутими згодом іншим судом обставинами справи, якщо сторонами цієї справи є ті ж самі осо
би. Крім того, преюдиція є обов’язковою для суб’єктів застосування права, вона не може бути спростована, 
якщо рішення суду набрало законної сили.

Проте питання про обов’язковість застосування преюдиції у судовій практиці є дискусійним у юри
дичній науці. Обставини, встановлені й оцінені одним суддею, можуть бути інакше витлумачені іншим суд
дею в іншій справі чи в іншому виді судочинства5. Як зазначає О. І. Бережний, це можливо в таких випад
ках: по-перше, коли при провадженні у кримінальній справі стосовно осіб, що брали участь у розгляді 
цивільної справи, суд ставить під сумнів правильність висновків про подію чи дію у цивільній справі; по
друге, колізія можлива у випадках, коли при провадженні у кримінальній справі щодо особи, яка має су
димість, у суду з’являються сумніви в правильності правових висновків, зроблених у раніше винесеному су
довому рішенні; по-третє, у випадку, коли у суду, що розглядає питання про скасування винесеного вироку 
за нововиявленими обставинами, з’являються сумніви в законності чи обгрунтованості вироку, що встано
вив ці обставини6. На думку В. П. Бож’єва, можливі протиріччя, що виникають на практиці, між пре
юдиціальним значенням встановлених обставин у одній справі і внутрішнім переконанням судді, що розгля
дає іншу справу, повинні вирішуватись на користь внутрішнього переконання останнього. Якщо обставини, 
встановлені у вироку, що набрав чинності, викликають сумніви у суду, який розглядає кримінальну справу, 
він має право зробити з них інші висновки, одержані в результаті оцінки сукупності зібраних і перевірених 
ним доказів. Рішення суду, що набрало чинності, у цивільній справі має бути обов’язкове для суду у 
кримінальній справі в частині, що стосується встановлення обставин, якщо вони не викликають сумнівів у 
суду. Таке рішення не може спонукати суд до висновків про винність або невинуватість підсудного7. Іншою 
є позиція О. В. Левченко, яка стверджує: якщо правовідносини вже були предметом дослідження у будь-якій 
іншій справі і фіксуються у рішенні (вироку), яке набрало законної сили, то воно є обов’язковим для суду, 
що розглядає іншу справу, пов’язану з попередньою8.

Таким чином, неоднозначність вирішення питання на користь реалізації преюдиції або внутрішнього пе
реконання судді негативно впливає на ефективність застосування преюдиції.

Преюдиціально встановлені факти є обставинами, які були встановлені на основі доказів у іншій, попе
редньо розглянутій справі. Всі ці докази вже пройшли процесуальний порядок доведення: збір, перевірку та 
оцінку. Висновки, зроблені на підставі цих доказів, лягли в основу судового рішення, що набрало законної 
сили. Як справедливо зауважив В. В. Масюк, факти преюдиціального характеру не повинні ставитись під 
сумнів, оскільки у протилежному випадку нівелюється авторитет актів судової влади9. На наш погляд, про
тиріччя між преюдиціальними фактами і внутрішнім переконанням судді, що виникають у судовій практиці, 
повинні вирішуватись на користь преюдиції.

Крім того, слід звернути увагу, що діяльність судді базується не лише на свободі його розсуду, а насам
перед на вимогах закону, що встановлює чіткі процедури розгляду справ у суді, та прийняття законних і 
обгрунтованих рішень. Так, відповідно до ч. 3 та 4 ст. 61 Цивільного процесуального кодексу України10 
(далі -  ЦПКУ), обставини, встановлені судовим рішенням у цивільній, господарській або адміністративній 
справі, що набрало законної сили, не доказуються при розгляді інших справ, у яких беруть участь ті самі осо
би або особа, щодо якої встановлено ці обставини. Вирок у кримінальній справі, що набрав законної сили, 
або постанова суду у справі про адміністративне правопорушення обов’язкові для суду, що розглядає спра
ву про цивільно-правові наслідки дій особи, стосовно якої ухвалено вирок або постанову суду, з питань, чи 
мали місце ці дії та чи вчинені вони цією особою.

За загальним правилом, обставини, встановлені судовим рішенням, яке набрало законної сили, не дока
зують при розгляді іншої справи лише за умови, що в ній беруть участь ті ж самі особи. Проте законодавець 
у ч. 3. ст. 61 ЦПКУ передбачає можливість застосування преюдиції, навіть якщо у іншій справі бере участь 
хоча б одна особа, щодо якої було ухвалене попереднє рішення. Це положення значно ускладнює процес 
прийняття законного й обгрунтованого рішення і створює умови для недобросовісного використання пре- 
юдиції.

У п. 2 ч. 2 ст. 122, п. 2 ст. 205 ЦПКУ зазначено, що наявність судового рішення, яке набрало законної си
ли у спорі між тими самими сторонами, про той самий предмет і з тих самих підстав, є підставою для відмо
ви у відкритті провадження, а якщо провадження було відкрито, то його необхідно закрити. Тобто, якщо 
справу суд уже вирішив, вдруге заявляти тотожний позов не можна. Це правило випливає з конституційно
го принципу обов’язковості судового рішення (ст. 129 Конституції України, ст. 14 ЦПКУ), згідно з яким після 
набрання рішенням суду законної сили сторони і треті особи із самостійними вимогами, а також їх правона
ступники не можуть знову заявляти в суді ту саму позовну вимогу з тих самих підстав, а також оспорювати 
в іншому процесі встановлені судом факти і правовідносини11.

Законодавчі вимоги щодо застосування преюдиції у господарському процесі містяться у ч. 2, 3, 4 ст. 35 
Господарського процесуального кодексу України12, причому термін «преюдиція» у цих нормах відсутній. 
Встановлюючи обов’язок для господарського суду застосовувати преюдицію, законодавець наголошує, що 
факти, встановлені попереднім рішенням господарського суду, та рішення судів з цивільної чи кримінальної
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справи є обов’язковими для господарського суду. Недоліком даної статті є відсутність вказівки щодо кола 
суб’єктів, які беруть участь у справі.

У ст. 90 нового Кримінального процесуального кодексу України13 встановлено, що рішення національно
го суду або міжнародної судової установи, яке набрало законної сили і ним встановлено порушення прав лю
дини та основоположних свобод, гарантованих Конституцією України і міжнародними договорами, згода на 
обов’язковість яких надана Верховною Радою України, має преюдиціальне значення для суду, який вирішує 
питання про допустимість доказів. Як бачимо, в цій нормі законодавець під преюдицією розуміє не певні фак
ти, що встановлені у рішенні суду, а саме рішення суду, яке є обов’язковим, якщо набрало законної сили. При
чому йдеться вже не лише про рішення національних судів, а й про рішення міжнародних судових установ.

Слід зауважити, що законодавчі положення стосовно застосування преюдиції містяться не лише у нор
мах процесуального права, а й матеріального. Так, ч. 1 ст. 30 Кодексу України про адміністративні правопо
рушення14 однією із умов позбавлення громадянина спеціального права (полювання, керування транспорт
ними засобами) передбачено повторне або систематичне порушення порядку користування цим правом. Та
ким чином, для застосування суддею цієї норми потрібно довести факт, який свідчить про те, що громадя
нин раніше порушував порядок користування наданим йому спеціальним правом. Неодноразове притягнен
ня особи до адміністративної відповідальності за одне і те ж саме правопорушення вважається системним. 
Відповідно, раніше прийняті судові рішення є преюдиціальними, оскільки підтверджують факт системності 
вчинення правопорушення і не підлягають повторному доказуванню.

Враховуючи викладене, зазначимо, що застосування преюдицій на практиці передбачає: забезпечення за
гальнообов’язковості рішень правозастосовних органів; збереження соціальної цінності актів застосування 
права; дотримання авторитету органів судової влади та їх рішень; прискорення процесу доказування у юри
дичних справах; усунення можливості винесення суперечливих правозастосовних рішень.

Таким чином, призначення преюдиції як засобу судової аргументації полягає у встановленні порядку 
прийняття процесуальних рішень. Преюдиція є вагомим аргументом для судді, оскільки обов’язок її засто
сування витікає із норм права. Загальні вимоги використання преюдицій містяться у нормах матеріального 
та процесуального права. До основних властивостей преюдиції як засобу судової аргументації слід віднес
ти: обов’язковість її застосування; достовірність раніше доведених фактів, які не потребують повторної пе
ревірки; зв’язок обставин справи, що розглядається, із судовим рішенням, що набрало законної сили. Пре
юдиція не дозволяє вдруге заявляти ті ж позовні вимоги, щодо яких суд уже виносив рішення. Цим самим 
преюдиція забезпечує оптимізацію судового процесу, у тому числі економію сил і часу суду у розгляді й 
вирішенні справ та авторитет актів судової влади.
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Резюме

У даній статті досліджується категорія преюдиція як засіб судової аргументації. Проаналізовано зв’язок між преюдицією 
та внутрішнім суддівським переконанням. З’ясовано властивості преюдиції та її значення у процесі здійснення судочинства.
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Резюме

В данной статье исследуется категория преюдиция как средство судебной аргументации. Проанализирована связь между 
преюдицией и внутренним судейским убеждением. Выяснены свойства преюдиции и ее значение в процессе осуществления 
судопроизводства.

Ключевые слова: преюдиция, судебная аргументация, судопроизводство, законодательство.

Summary

In this article a category prejudice as means of judicial argumentation is investigated. Communication between a prejudice and 
judicial discretion is analysed. Properties of prejudice and her value are found out in the process of realization of legal procedure.

Key words: prejudice, judicial argumentation, legal procedure, legislation.
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