
 

 

 

 

 

 

Страсбург, 25 червня 2018 р. CDL-AD(2018)012 

  

Висновок № 923/2018 Оригінал англійською мовою 

 

ЄВРОПЕЙСЬКА КОМІСІЯ ЗА ДЕМОКРАТІЮ ЧЕРЕЗ ПРАВО 

(ВЕНЕЦІАНСЬКА КОМІСІЯ) 

ГРУЗІЯ 

ЕКСПЕРТНИЙ ВИСНОВОК 

ДЛЯ КОНСТИТУЦІЙНОГО СУДУ ГРУЗІЇ 

ЩОДО ВПЛИВУ ПОСТАНОВ КОНСТИТУЦІЙНОГО СУДУ 

НА ОСТАТОЧНІ РІШЕННЯ 

У ЦИВІЛЬНИХ ТА АДМІНІСТРАТИВНИХ СПРАВАХ 

Затверджено Венеціанською комісією 

на 115-ому пленарному засіданні 

(м. Венеція, 22-23 червня 2018 року). 

на основі коментарів 

пані Яна Барікова (Jana Baricová) (заступник члена Комісії, Словаччина) 

пан Крістоф Грабенвартер (Christoph Grabenwarter) (член Комісії, Австрія)  

пан Гагік Арутюнян (Gagik Harutyunyan) (член Комісії, Вірменія) 

пан Іл-Вон Кан (Il-won Kang) (Член Комісії, Республіка Корея) 



  



Зміст 

I. Вступ................................................................................................................................. 13 

II. Запит ............................................................................................................................... 13 

A. Загальна інформація .............................................................................................. 13 
B. Запитання ................................................................................................................ 14 

III. Аналіз  ............................................................................................................................. 15 

A. Загальні зауваження ............................................................................................... 15 
B. Індивідуальний правовий захист і правова визначеність ................................... 15 
C. Відповідні види індивідуального доступу до конституційного правосуддя ....... 16 

1. Повний індивідуальний доступ до правосуддя ................................................ 16 
2. Нормативна конституційна скарга ..................................................................... 17 
3. Попереднє звернення до Конституційного суду .............................................. 18 

D. Повторне відкриття провадження звичайними судами  ...................................... 18 
E. Часові наслідки........................................................................................................ 19 

1. Помірна дія ex tunc.............................................................................................. 20 
2. Сувора дія ex nunc .............................................................................................. 20 
3. Правило для справи, що розглядається............................................................. 5 
4. Помірна дія ex nunc............................................................................................. 22 
5. Системи ex nunc, які дають змогу конституційному суду визначати 
зворотну силу своїх рішень  ....................................................................................... 22 
6. Системи ex nunc з обмеженням зворотної дії .................................................. 23 
7. Висновок про часову дію .................................................................................... 23 

F. Ситуація в Грузії ...................................................................................................... 25 
IV. Висновок ........................................................................................................................ 26 

  



Вступ 

1. Повідомленням від 19 квітня 2018 року голова Конституційного суду Грузії пан Заза 
Тавадзе звернувся до Венеціанської комісії з проханням надати експертний висновок 
(amicus curiae) щодо впливу постанов Конституційного суду на остаточні рішення10 в 
цивільних та адміністративних справах. 

2. Для цього експертного висновку, який базується на перекладах оскаржуваних положень 
та відповідних законодавчих норм, наданих Судом (CDL- REF (2018)021), доповідачами 
виступили пані Яна Барікова, пан Крістоф Грабенвартер, пан Гагіка Арутюнян та пан Іл-
Вон Канг. 

3. Цей експертний висновок підготовлено на основі коментарів доповідачів і прийнято 
Венеціанською комісією на 115-му пленарному засіданні (м. Венеція, 22-23 червня 
2018 р.). 

Запит 

A. Загальна інформація 

4. Голова Конституційного Суду пояснив передумову звернення так: 

5. Конституційний суд Грузії (надалі — «КСГ») вирішує суперечки за двома 
конституційними скаргами, які оскаржують конституційність низки норм Цивільного 
процесуального кодексу та Конституційного Закону Грузії «Про Конституційний Суд 
Грузії». Обидві скарги подані тими самими позивачами та об’єднані в одне провадження. 
Оскаржувані норми визначають наслідки постанов КСГ і, зокрема, те, чи можуть вони 
вплинути на попередні правовідносини та чи можуть бути використані як підстава для 
перегляду остаточних рішень у цивільних та адміністративних справах (res judicata). 

6. Частина перша статті 23 Конституційного Закону «Про Конституційний Суд Грузії» 
передбачає, що визнання норми неконституційною тягне за собою втрату її чинності з 
моменту оприлюднення відповідної постанови КСГ. Частина десята цієї ж статті 
передбачає, що якщо буде встановлено, що оскаржувана норма має подібне значення до 
норми, яка раніше була визнана неконституційною постановою КСГ, вона втрачає чинність 
із моменту оприлюднення відповідної постанови КСГ. 

7. Частина перша статті 423 Цивільного процесуального кодексу Грузії (оскаржувана 
норма) визначає підстави для відновлення провадження за остаточними судовими 
рішеннями (res judicata) і не включає постанови КСГ як підставу для відновлення. 
Положення стосується як цивільних, так і адміністративних справ. 

8. Позивачі стверджують, що постанова КСГ має становити ефективний засіб юридичного 
захисту для захисту прав людини. Сторона зазначає, що частини перша та десята 
статті 23 Закону про Конституційний Суд допускають лише перспективну дію постанов КСГ 
і виключають їхню зворотну дію. Отже, рішення не впливають на правовідносини, які були 
завершені до оприлюднення постанови КСГ, що зменшує можливості КСГ усувати 
порушення прав людини. 
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 Що стосується термінології, існує широкий діапазон термінів, які використовуються державами -членами 
Венеціанської комісії. Деякі конституційні суди приймають «рішення», інші ж — «ухвали», «висновки» або 
«постанови». Щоб провести різницю між Конституційним судом і звичайними судами, цей висновок загалом 
використовує термін «постанова» для Конституційного суду та «рішення» для звичайних судів. Мета 

використання цієї термінології є суто прагматичною. 



9. Позивачі стверджують, що КСГ має на власний розсуд вирішувати в кожному 
конкретному випадку, з якої дати неконституційний нормативний акт втрачає чинність, і 
визначати, чи має його постанова зворотну дію. 

10. Позивачі також стверджують, що постанову КСГ має бути визнано правовою підставою 
для повторного розгляду остаточних рішень (res judicata) у цивільних та адміністративних 
справах, прийнятих на основі норми, визнаної неконституційною постановою КСГ. 
Позивачі стверджують, що оскаржувана норма виключає зазначений вище засіб 
юридичного захисту, а тому є неконституційною. 

11. Спираючись на наведені вище аргументи, позивачі наголошують, що оскаржувані 
норми знижують ефективність КСГ і, отже, є несумісними з правом на справедливий суд 
(частина перша статті 42 Конституції Грузії). 

12. Відповідач (Парламент Грузії) заперечував проти конституційних скарг, посилаючись 
на частину другу статті 89 Конституції Грузії, яка передбачає, що «[н]ормативний акт або 
його частина, визнані неконституційними, втрачають чинність із моменту оприлюднення 
відповідної постанови Конституційного Суду». Отже, відповідач стверджує, що Конституція 
Грузії прямо визначає, що постанови КСГ мають лише перспективну дію й не впливають 
на попередні правовідносини. 

B. Запитання 

13. Голова Конституційного суду Грузії поставив таке запитання: 

1. «Яка найкраща європейська/міжнародна практика щодо застосування конституційних 
положень, що встановлюють права людини? Яка сфера застосування та наслідки 
їхнього застосування: 
a. для відносин приватної особи та держави? 
b. для відносин між приватними особами? 

2. У Грузії Конституційний Суд є єдиним судовим органом, відповідальним за 
конституційний контроль і захист прав людини від неконституційних законів. Однак 
КСГ не уповноважений визнавати рішення загальних судів неконституційними та 
скасовувати їх (інституту повної конституційної скарги до КСГ немає). З огляду на 
зазначене вище: 
a. Зважаючи на найкращу Європейську/міжнародну практику, які наслідки матиме 
постанова КСГ (про визнання відповідного положення неконституційним) для 
цивільних/адміністративних правочинів/справ, які були закриті до його оприлюднення? 
b. Який вплив матиме постанова КСГ на поточний судовий спір, у якому загальний 
суд має прийняти рішення щодо цивільних/адміністративних правочинів/справ, які 
були закриті до оприлюднення постанови Конституційного Суду? 
c. Який вплив матиме постанова КСГ на остаточні рішення загальних судів? Чи 
повинна постанова Конституційного Суду стати підставою для перегляду остаточного 
рішення (res judicata), яке ґрунтується на неконституційному положенні? 

3. У частині другій статті 89 Конституції Грузії зазначено: «Нормативний акт або його 
частина, визнані неконституційними, втрачають чинність із моменту оприлюднення 
відповідної постанови Конституційного Суду». 
a. Які є європейські/міжнародні стандарти щодо часової дії постанов Конституційного 
Суду, особливо в країнах, де конституції містять подібні положення? 
b. Як відповідні суди тлумачать/застосовують схожі конституційні положення? Чи 
обмежують ці положення певні правові наслідки постанов конституційних судів для 
попередніх правовідносин?» 



Аналіз 

A. Загальні зауваження 

14. Запит голови КСГ в основному стосується найкращої Європейської/міжнародної 
практики щодо впливу постанов конституційних судів на остаточні рішення звичайних 
судів, які ґрунтувалися на положенні закону, яке Конституційний суд визнав 
неконституційним. Ці запитання необхідно розглядати в контексті широкого розмаїття 
систем, що регулюють такі юридичні факти. Кожна з цих систем має переваги та недоліки 
в теорії та/або на практиці. Отже, пряма відповідь на запит щодо визначення «найкращої 
практики» як така не буде можливою у всіх випадках. 

15. Питання, порушені в запиті голови Конституційного суду Грузії, виникають у країнах, де 
створено спеціалізований конституційний суд. У країнах, де верховний суд також діє як 
конституційний суд, питання взаємовідносин між цими двома типами судів не є 
проблемою. 

16. Цей експертний висновок стосується лише цивільних та адміністративних справ. У 
кримінальних справах (а в деяких країнах також у справах про адміністративні 
правопорушення) зазвичай застосовується зворотна сила, і кримінальна справа, яка 
ґрунтується на положенні, визнаному конституційним судом неконституційним, буде 
повторно відкрита звичайними судами11. Це не обов’язково призведе до звільнення 
засудженої особи, оскільки вчинене діяння може каратися за іншими — можливо, навіть 
більш суворими — положеннями кримінального законодавства. 

17. Запитання про вплив постанов конституційного суду на остаточні рішення судів 
загальної юрисдикції також стосується питання індивідуального доступу до 
конституційного правосуддя. Одне із запитань стосується, зокрема, наслідків постанови 
Конституційного суду для конкретної справи. Тому нижче коротко розглянемо основні види 
індивідуального доступу до правосуддя. Однак питання виникає й щодо постанов 
Конституційного суду, які не стосуються окремих осіб. Запитання щодо того, що 
відбувається з остаточними рішеннями, які базуються на неконституційному положенні 
закону, також стосується випадків, коли постанова конституційного суду було результатом 
апеляції інституційного суб’єкта. 

18. Цей експертний висновок для Конституційного суду Грузії не має на меті надати 
повний огляд різних систем у державах-членах Венеціанської комісії. У ньому лише 
наведено низку відповідних систем як приклад. 

B. Індивідуальний правовий захист і юридична 

визначеність 

19. Принципи індивідуального юридичного захисту та доступу до правосуддя тісно 
переплітаються. Вони виражені через право на справедливий суд у статті 6 ЄCПЛ12. У 
контексті цього експертного висновку виникає питання про те, яку користь особи можуть 
отримати від постанов конституційного суду, які визнають положення закону 
неконституційними. З погляду окремої особи важко зрозуміти, як можна бути юридично 
зв’язаним рішенням, яке, як відомо, базується на неконституційному законі. Які засоби 
правового захисту доступні особі в цій конкретній ситуації? 
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 Контрольний перелік питань для оцінки дотримання верховенства права, CDL-AD(2016)007, п. 106. 



20. З іншого боку, однією з невід’ємних характеристик верховенства права є принцип 
юридичної визначеності13 та захисту довіри громадян до права, що включає заборону 
зворотної дії нормативно-правових актів та їхніх положень14. За звичайних умов 
нормативно-правові акти та їхні положення мають лише майбутню (pro futuro), а не 
зворотну дію, оскільки зворотна дія серйозно порушила б вимогу щодо їхньої внутрішньої 
узгодженості та загальної доступності, що неминуче призвело б до ситуацій, у яких дії 
особи, що вчинялися відповідно до чинного законодавства, згодом можуть бути 
визнаними незаконними або такими, що не мають юридичної сили, на тій підставі, що 
відповідну правову норму було змінено або скасовано. 

21. Юридична визначеність є ще більш важливою в горизонтальних відносинах між 
приватними сторонами, особливо в цивільних справах. На права третіх осіб (як видно з 
відносин між заявником і державою) не повинно — наскільки це можливо — бути 
зворотного впливу, якщо відносини між первинною особою та державою змінюються. 
Якщо остаточне рішення винесено на користь однієї приватної сторони, але положення 
закону, на якому ґрунтується це рішення, буде визнано недійсним за запитом «сторони, 
що програла», «переможна сторона» втратить уже набуті права через нове остаточне 
рішення. Інший аспект — принцип рівності. Різне ставлення до минулих справ залежно від 
чинників конкретних судових проваджень, що не піддаються точному визначенню, може 
створити ситуації нерівного ставлення без достатнього обґрунтування. 

22. Той факт, що положення закону, на якому ґрунтувалося це рішення, не є 
конституційним, не може бути висунуто проти такої сторони. Отже, повторне відкриття 
справи з можливим результатом того, що інша сторона може виграти справу, впливає на 
права цієї сторони. Це не означає, що таку справу в жодному разі не можна відкривати 
повторно, але те, чи можна буде повторно відкрити справу і як саме це робити, буде 
залежати від застосовної системи. Права, які випливають з первинного рішення, 
заслуговують на розгляд у конкретній справі. Втрата законом чинності, звичайно, 
потенційно вплине на велику кількість справ. 

23. Зрештою, обираючи систему наслідків постанов конституційного суду, необхідно 
знайти баланс між принципами індивідуального правового захисту, з одного боку, та 
принципом юридичної визначеності, з іншого.15 

C. Відповідні види індивідуального доступу до 

конституційного правосуддя 

1. Повний індивідуальний доступ до правосуддя  

24. У звіті Венеціанської комісії щодо індивідуального доступу до конституційного 
правосуддя поєднання повної конституційної скарги з попередніми зверненнями до 
конституційного суду визнано найбільш повним з погляду захисту прав людини16. 

25. Повні індивідуальні конституційні скарги17 зазвичай можуть бути використані для 
оскарження: 

 остаточних рішень звичайних судів і 

 рішень органів державної влади (останніх за умови, що вони не підлягають 
перегляду адміністративними судами); 
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 Контрольний перелік питань для оцінки дотримання верховенства права, CDL-AD(2016)007, II.B. 
14
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 заходів, тобто нормативно-правових або інших актів відповідних органів, які не 
відповідають формальним критеріям рішення, але які безпосередньо впливають 
або можуть вплинути на права, охоронювані законом інтереси чи обов’язки 
фізичних та юридичних осіб; а також 

 у деяких системах — актів, визначених як закони, які не є загальними нормами, але 
конкретно стосуються лише однієї особи або сукупності фактів («індивідуальний 
закон»). 

26. Особа може подати повну індивідуальну конституційну скаргу лише після того, як 
вичерпає всі інші засоби юридичного захисту. Отже, повноваження конституційного суду 
обмежені принципом субсидіарності, тобто конституційний суд може ухвалювати 
постанови щодо оскаржуваних актів лише після того, як усі інстанції звичайних судів 
винесуть свої рішення або коли апеляція до звичайного суду неможлива. 

27. Перевага повної конституційної скарги полягає в тому, що коли конституційний суд 
дійде висновку, що було порушення прав людини, він може безпосередньо скасувати 
остаточне рішення або акт останньої інстанції, незалежно від того, чи є неконституційною 
норма, чи її застосування. Залежно від системи, конституційний суд може або 
безпосередньо вирішити справу, або, як це найчастіше стається, повернути справу до 
звичайного суду чи органу для подальшого розгляду. 

28. Залежно від системи та конкретних обставин, конституційний суд також може 
заборонити подальше порушення відповідних прав людини або, якщо це можливо, 
наказати, щоб орган влади, який порушив це право, повернувся до стану справ, який був 
до того, як сталося порушення. 

29. Недоліком повних конституційних скарг є те, що вони швидко складають більшу 
частину справ у конституційному суді, іноді становлячи понад 90 відсотків усіх справ. Як 
наслідок, конституційний суд може бути перевантажений справами, які не мають жодного 
конституційного виміру, лише тому, що сторони незадоволені рішенням звичайного суду. 
Щоб справитися з великим навантаженням справ, у країнах з інститутом повної 
конституційної скарги до конституційного суду зазвичай є низка фільтрів (наприклад, 
часові обмеження, обов’язкове судове представництво, спрощені рішення щодо явно 
необґрунтованих справ тощо)18. Крім того, організація конституційного суду повинна бути 
ефективно налагоджена, судді повинні ухвалювати постанови в менших палатах19 та мати 
достатню кількість штатних помічників-правників.20 

2. Нормативна конституційна скарга 

30. Низка країн дозволяють прямий індивідуальний доступ до конституційного суду, але 
лише для скарг на нібито неконституційні положення законів («нормативна конституційна 
скарга»)21. Через таку форму скарги особа має право оскаржити в конституційному суді 
порушення її прав людини окремим актом, що ґрунтується на нормативно-правовому акті, 
конституційність якого оскаржується. 

31. У системах, які передбачають нормативну конституційну скаргу, окремий акт, що 
ґрунтується на нормативно-правовому акті, не може бути оскаржений як такий у 
конституційному суді. Контроль конституційного суду не стосується виконання 
нормативно-правового акта. Як наслідок, нормативна конституційна скарга не є 
ефективним засобом правового захисту, якщо неконституційність полягає в застосуванні 
норми, а не в самій нормі. 
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32. Нормативні конституційні скарги існують у низці країн Східної Європи. Цікавим є 
випадок України, де нещодавні конституційні зміни запровадили нормативну конституційну 
скаргу. «Закон про Конституційний суд» розширює сферу дії цієї скарги, даючи змогу 
Конституційному суду повертати остаточне рішення звичайного суду на повторний 
розгляд до цього суду, якщо Конституційний суд виявляє, що оскаржувана норма є 
конституційною, але її застосування звичайним судом було неконституційним. 

33. Отже, українська конституційна скарга демонструє певну схожість із повною 
конституційною скаргою, але має певні обмеження. По-перше, заявник не може оскаржити 
заяву у звичайному суді; звернення має бути спрямоване проти застосованої норми. 
Заявнику залишається сподіватися, що під час нормоконтролю неконституційне 
застосування буде виявлено Конституційним Судом. Крім того, після того, як 
Конституційний суд визнав положення закону конституційним, майбутні скарги на те саме 
положення можуть бути неприйнятними. Це означає, що подібність між новою українською 
конституційною скаргою та повною конституційною скаргою з часом зникне, оскільки все 
більше положень законів буде «підтверджено» як конституційні.22 

3. Попереднє звернення до Конституційного суду 

34. Під час звичайного судового провадження суддя (і сторони) можуть зіткнутися з 
положенням закону, яке здається неконституційним, але яку суддя буде зобов’язаний 
застосувати в справі. Щоб не примушувати до ухвалення рішення на основі цього, 
ймовірно, неконституційного положення закону, звичайний суддя (суддя a quo) може 
зупинити провадження у справі, що розглядається, і передати питання про 
неконституційність цього положення до конституційного суду (суддя ad quem). 

35. Такі звернення до конституційного суду називаються попередніми запитами або, у 
деяких країнах, винятком неконституційності чи конкретним контролем23. Залежно від 
системи сумніви щодо конституційності можуть виникати в судді звичайного суду або 
можуть ґрунтуватися на запиті сторін. Знову ж таки, залежно від системи, суддя може бути 
зобов’язаний подати запит або він/вона робить це лише у тому разі, якщо він/вона 
переконаний у серйозності сумніву. Розгляд справи суддею a quo зупиняється до 
винесення рішення конституційним судом і поновлюється та вирішується на підставі 
постанови конституційного суду. 

36. Звичайний здебільшого суд звертається безпосередньо до конституційного суду (судді 
ad quem), але в деяких країнах запит спочатку потрібно надіслати до верховного суду, 
який діє як фільтр, вирішуючи, чи сумніви щодо конституційності положення достатньо 
серйозні. 

37. Сама природа такого попереднього запиту вимагає, щоб у випадках, коли 
конституційний суд визнає оскаржене положення неконституційним, це положення не 
могло бути застосоване в справі, що розглядається24. Це не означає, що положення 
обов’язково втратить свою силу «стосовно всіх» (erga omnes). Подальша його дія 
залежить від встановленої системи. 

D. Повторне відкриття провадження судами загальної 

юрисдикції 
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38. Коли конституційний суд повертає справу до суду загальної юрисдикції (наприклад, у 
результаті повної конституційної скарги), застосовні положення у відповідному 
процесуальному кодексі мають дозволяти суду діяти за цим поданням (і зобов’язувати 
його це робити). 

39. Такі положення зазвичай прямо посилаються на постанову конституційного суду, але, 
залежно від тлумачення відповідного процесуального кодексу, вони також можуть бути 
невід’ємними та випливати із загальних норм. Загальні підстави для повторного відкриття 
цивільного провадження, які застосовуються в багатьох європейських країнах, полягають 
у тому, що остаточне судове рішення може бути повторно відкрито, якщо існують певні, 
дуже конкретні факти, рішення або докази, що стосуються первинного провадження, які 
(ще) не можуть бути представлені в цьому провадження не з вини заявника, і ці елементи 
можуть призвести до більш сприятливого рішення для заявника. Залежно від тлумачення 
такої норми, навіть постанова конституційного суду про визнання недійсним правового 
положення, на якому ґрунтувалося це рішення, може бути підставою для відновлення 
провадження. Однак у більшості країн необхідний прямий зв’язок нового судового рішення 
чи постанови з конкретною справою. 

40. Тоді звичайний суд перевіряє, чи може постанова конституційного суду призвести до 
більш сприятливого результату для заявника. Це означає, що повторне відкриття 
провадження має бути розглянуто та прийнято звичайним судом. Крім того, не кожне 
порушення прав людини, встановлене Конституційним судом, є підставою для 
відновлення провадження. Звичайний суд розглядатиме можливі наслідки постанови 
Конституційного суду для конкретної справи.25 

E. Часові наслідки 

41. Основним завданням конституційного суду є виявлення правових положень, які 
суперечать конституції, та вилучення цих положень зі зводу законів («негативний 
законодавець»). Неконституційні закони або їхні частини повинні бути вилучені або 
визнані недійсними, оскільки вони суперечать конституції, яка має вищий ранг. Виникає 
низка питань щодо часових наслідків постанов про неконституційність. 

42. Для цілей цього висновку немає необхідності досліджувати відстрочення часових 
наслідків. Багато конституційних судів можуть вирішити, що ці неконституційні положення 
будуть визнані недійсними лише в майбутньому, часто протягом одного року чи 18 місяців 
після набрання чинності постановою конституційного суду. Це означає, що протягом цього 
періоду неконституційне положення буде застосовуватися і далі, хоча його 
неконституційність уже встановлено. 

43. Єдиним винятком є «правило для справи, що розглядається»26 (див. нижче), якщо 
воно наявне. Застосування законодавчого положення, про яке відомо, що воно є 
неконституційним, може бути виправдано необхідністю підтримувати юридичну 
визначеність, забезпечити рівність і уникнути правових прогалин через брак застосовного 
положення. Цей період дає законодавцю час прийняти нове, конституційне положення, 
яке замінює те, яке було визнано неконституційним. Неконституційне положення втрачає 
чинність в силу постанови конституційного суду, а правова прогалина дійсно 
відкривається лише за умови бездіяльності законодавця протягом цього періоду. 

44. Що стосується чинності неконституційних правових положень, є два напрямки думки: 
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 Якщо несумісний із конституцією закон вважається недійсним, постанова 
конституційного суду, якою закон визнається неконституційним, має правовий 
ефект «з того часу» (ex tunc). Це також називається доктриною нікчемності. 

 Якщо несумісний із конституцією закон вважається чинним доти, доки його не буде 
скасовано, постанова конституційного суду, якою закон визнається 
неконституційним, має правовий ефект «з цього моменту» (ex nunc). 

45. Як зазначається в Дослідженні щодо індивідуального доступу до конституційного 
правосуддя: «Доктрина нікчемності (Nichtigkeitslehre) протистоїть доктрині «недійсності»27 
(Vernichtbarkeitslehre). Це створює дилему; вимагаючи вибору між доктринальною 
узгодженістю (якщо неконституційний акт вважається таким, що ніколи не був частиною 
правопорядку) та правовою визначеністю (з продовженням чинності актів, які ґрунтуються 
на акті, що виключається, до набрання чинності положенням конституційного суду)».28 

1. Помірна дія ex tunc 

46. Лише порівняно небагато країн передбачають дію ex tunc постанов конституційного 
суду. Правова система Німеччини широко вважається добре відомим прикладом дії ex 
tunc постанов конституційного суду. У цьому випадку ex tunc означає, що неконституційні 
положення вважаються недійсними з моменту їхнього прийняття. Постанова 
конституційного суду про визнання неконституційності не є конституційним актом, що 
визнає ці положення недійсними. Вона визначає лише положення, які є неконституційними 
та які вже є недійсними. Перевагою цієї концепції є її абстрактна ясність. Верховенство 
Конституції настільки важливе, що неконституційні положення є недійсними по суті. 

47. Однак на практиці суворе застосування цієї концепції призвело б до непередбачуваних 
результатів в окремих випадках, які ґрунтуються на застосуванні неконституційного 
положення. Наприклад, рішення про визнання положення про шлюб неконституційним 
(наприклад, через суперечність із принципом рівності) призведе до недійсності всіх 
шлюбів, укладених відповідно до цього положення. Це, звичайно, неприйнятний результат 
для суспільства. Тож навіть у державах із дією ex nunc для самого права ці наслідки 
регулярно виключаються для остаточних судових рішень, які не втрачають своєї чинності. 

48. У Німеччині постанова Конституційного суду про визнання положення закону 
недійсним не має загального ефекту визнання недійсними остаточних рішень, які 
ґрунтувалися на цьому положенні. Згідно з частинами першою та другою статті 79 Закону 
про Федеральний конституційний суд, «рішення, які не підлягають оскарженню, що 
ґрунтуються на положенні закону, яке було визнано недійсним [...], залишаються без 
змін», але «виконання такого рішення не допускається». 

2. Сувора дія ex nunc 

49. Альтернативна доктринальна концепція — дія ex nunc — означає, що постанова 
конституційного суду не лише визначає неконституційне положення, яке було недійсним із 
моменту його прийняття, але є конституційною й скасовує таке неконституційне 
положення або визнає його недійсним. 

50. Визнання недійсними неконституційних положень ex nunc (у варіантах, наведених 
нижче) є найпоширенішим механізмом щодо наслідків рішень конституційних судів.29 
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51. У суворій формі це означає, що положення закону, визнане неконституційним, 
залишається навіть застосовним до обставин, які виникли до того, як визнання недійсним 
набрало чинності. За винятком правила для справи, що розглядається (нижче), постанови 
конституційного суду не впливають на правовідносини, які були завершені до публікації 
постанови. Такий підхід обґрунтовується тим, що ридичній визначеності надається вищий 
пріоритет над індивідуальним правовим захистом. Щоби забезпечити засіб юридичного 
захисту в справі, яка призвела до постанови конституційного суду, правило для справи, 
що розглядається, необхідно як стимул для осіб звертатися до конституційного суду. 

52. Конституція Австрії30* встановлює систему суворої системи ex nunc з правилом для 
справи, що розглядається. Частина сьома статті 140 Федерального конституційного 
закону передбачає, що закон, визнаний недійсним Конституційним судом, і далі 
застосовується до обставин, що мали місце до винесення рішення судом, за винятком 
справи, що розглядається. Суд, однак, може поширити дію своєї постанови на паралельні 
справи, які розглядаються судами або адміністративними органами в певний момент часу. 

3. Правило для справи, що розглядається 

53. Якщо дія ex nunc застосовується суворо, навіть якщо положення скасовано 
конституційним судом, права заявника в справі (нормативної чи повної) конституційної 
скарги не можуть бути захищені, оскільки визнання неконституційного положення 
недійсним застосовується лише до майбутніх прав (pro futuro). Неконституційне 
положення все ще має бути застосоване до обставин справи, що розглядається, які мали 
місце до постанови Конституційного суду. 

54. Однак особа, яка подає справу до конституційного суду, що призводить до визнання 
неконституційного положення недійсним, надає важливу допомогу державі та всьому 
населенню. Ця особа діє не тільки у власних інтересах, а й в інтересах усіх громадян. 
Тому ця особа «заслуговує» на краще ставлення, ніж інші громадяни, які не скаржилися 
до конституційного суду. Інакше приватна особа не має стимулу подавати таку справу до 
конституційного суду. 

55. Такий преференційний режим іноді називають «премією для ловця»31, і його ідея 
полягає в тому, що громадяни повинні «полювати» на неконституційні положення, а 
заявник, який «упіймає» неконституційне положення, отримує пільгове ставлення. 

56. Це означає, що рішення має зворотну дію лише в справі заявника. Це має спонукати 
людей першими звернутися до конституційного суду. Як наслідок, іноді, коли стає відомо, 
що на розгляді в конституційному суді знаходиться справа, яку, ймовірно, буде виграно, 
інші особи, які перебувають у подібній ситуації, також квапляться подати скаргу, щоб 
скористатися правилом для справи, що розглядається. Це може призвести до великої 
кількості звернень, які часто об’єднуються в спільне провадження. 

57. У Кореї, наприклад, закон дозволяє тільки сувору дію ex nunc постанови 
Конституційного суду в некримінальних справах: «(2) Будь-який закон або положення, 
визнані неконституційними, втрачають свою силу з дня прийняття відповідної постанови. 
(3) Незважаючи на положення частини другої, закони або положення, що стосуються 
кримінальних покарань, втрачають чинність ретроактивно [...]»32. Проте Конституційний 
суд витлумачив Закон про Конституційний суд відповідно до Конституції та допустив 
зворотну дію постанови Конституційного суду в справі заявника. Інакше, хоча положення, 
застосоване в справі, було визнано неконституційним, права заявника не могли бути 
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захищені. Конституція Кореї та Закон про Конституційний суд дозволяють індивідуальну 
конституційну скаргу. Це означає, що Конституційний суд має надати засіб юридичного 
захисту відібраним заявникам. 

4. Помірна дія ex nunc 

58. У деяких країнах запроваджено помірний варіант дії ex nunc. У цій формі дія ex nunc 
означає, що визнання недійсним положення не впливає лише на остаточні судові рішення, 
які ґрунтуються на такому положенні. Постанова Конституційного суду визнає 
неконституційне положення таким, що втратило чинність, з дня публікації постанови. В 
принципі, це положення залишається частиною законодавства до прийняття постанови. 
Проте поточні та будь-які нові справи ґрунтуватимуться на результатах постанови 
конституційного суду, і неконституційне положення більше не застосовуватиметься, навіть 
у справах, що стосуються обставин, які мали місце до прийняття постанови. Як наслідок, 
жодне спеціальне правило для цієї справи, що розглядається, не потрібне, оскільки 
остаточне рішення заявників, винесене звичайним судом, буде скасовано, а нове рішення 
не ґрунтуватиметься на недійсному положенні закону. 

59. Знову ж таки, залежно від системи, є дві альтернативи: остаточні судові рішення 
можуть залишатися такими, що підлягають виконанню, або вони можуть залишатися лише 
формально чинними та ставати такими, що не підлягають виконанню. 

60. Навіть якщо доктринальний підхід відрізняється від системи ex tunc, практичні 
результати останнього підходу подібні до логіки помірної дії ex tunc. 

61. Наприклад, у Словаччині постанови Конституційного суду мають чинність ex nunc, але 
остаточні рішення в цивільних або адміністративних справах, які ґрунтувалися на 
положенні, визнаному Конституційним судом неконституційним, не підлягають 
примусовому виконанню. Ці судові рішення залишаються формально чинними, але 
зобов’язання, накладені цими рішеннями, більше не можуть бути примусово виконані. 
Зобов’язання щодо виконання, що випливає з такого судового рішення, стає природним 
зобов’язанням, тобто коли зобов’язання виконується, наприклад, певна сума сплачується 
іншій стороні, повернення цієї суми вимагатися не може, але сплата суми не може бути 
забезпечена в примусовому порядку. Судові рішення, що не підлягають примусовому 
виконанню, або їхні частини (наприклад, декларативного характеру) залишаються 
незмінними.33 

5. Системи ex nunc, які дають змогу конституційному суду визначати зворотну силу 
своїх рішень 

62. У деяких країнах конституційний суд сам може приймати рішення щодо наслідків 
постанови про визнання правового положення неконституційним. 

63. У Чеській Республіці є велика прецедентна практика щодо правових аспектів 
абстрактного контролю конституційності. Висновки Конституційного суду вважаються 
конституційними нормативно-правовими актами й мають, у принципі, дію ex nunc. 
Конституційний суд постановив, що принцип верховенства права, виражений у ст. 1.1 
Конституції Чехії, також містить принцип юридичної визначеності, який складається з 
принципу захисту довіри до закону та принципу відсутності зворотної дії, а також те, що 
визнання неконституційного закону недійсним згідно зі ст. 87.1.a Конституції не має 
зворотної дії34. 

64. Однак цей принцип не можна розуміти як абсолютний і тлумачити занадто формально. 
У виняткових випадках висновки Конституційного Суду мають зворотну силу35. Це є 
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прийнятним, коли вони абсолютно необхідні як останній засіб для цілей захисту 
конституційності та якщо вони не призводять до непропорційного втручання в юридичну 
визначеність, особливо у вертикальних відносинах, якщо неконституційне положення 
регулює відносини між державним органом та окремою особою, яка виграє від визнання 
положення закону недійсним36. 

65. Прецедентне право Конституційного Суду Чеської Республіки визнає, що коли йдеться 
про вертикальні відносини (між державою та окремими особами), визнання 
неконституційності може мати зворотну силу, оскільки у вертикальних відносинах 
необхідно надавати пріоритет захисту фундаментальних прав на юридичну визначеність і 
довіру до закону. «При визнанні неконституційним уже скасованого закону та оцінці 
попередніх дій державного органу в світлі конституційно сумісного правового 
регулювання з дією ex tunc справжня зворотна сила не є порушенням принципу захисту 
довіри громадян до закону чи втручанням у юридичну визначеність або набуті права»37. 

66. Як наслідок, права третіх сторін можна розглядати як межі ретроактивного 
застосування постанови конституційного суду, коли конституційний суд сам може 
приймати рішення про наслідки своїх власних постанов. 

6. Системи ex nunc з обмеженням зворотної дії 

67. Вірменія займає особливу позицію щодо цього питання. Частина чотирнадцята 
статті 68 Закону про Конституційний суд Вірменії передбачає: «Адміністративні та 
судові акти, які були прийняті та виконані на основі загальних актів, які були скасовані 
та визнані неконституційними [...] протягом трьох років до набрання чинності 
постановою Конституційного суду переглядаються адміністративними та судовими 
органами, які їх ухвалили, у порядку, передбаченому Законом». Це означає, що постанови 
Конституційного Суду мають зворотну дію щодо всіх звичайних судових та 
адміністративних рішень, прийнятих протягом останніх років до набрання чинності 
постановою Конституційного суду.38 

68. На практиці ця система має набагато більшу ретроактивність, ніж помірковані системи 
ex tunc, які зберігають формальну чинність остаточних судових рішень, визнаючи їх 
недійсними. 

7. Висновок про часову дію 

69. Навіть цей короткий огляд показує, що є велика різноманітність систем, які регулюють 
вплив постанов конституційного суду на остаточні рішення звичайних судів, які 
ґрунтуються на положеннях, визнаних неконституційними. Це, однак, показує, що випадки, 
коли остаточні судові рішення втрачають чинність через постанову Конституційного суду 
про визнання неконституційною норми, на якій це рішення ґрунтувалося, є винятковими. 
Частіше допускається невиконання таких рішень. 

70. У минулому Венеціанська комісія демонструвала незначну перевагу поєднанню 
системи визнання правових норм недійсними ex nunc (включно зі спеціальним правилом 
для справи, що розглядається, коли система застосовується суворо), разом із можливістю 
для конституційного суду за певних умов ухвалити застосування зворотної сили, якщо це 
необхідно. 
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71. У Висновку щодо законопроекту «Про Конституційний суд Чорногорії» Комісія 
зазначила: «Варто уникати загальної зворотної дії, оскільки це може мати «дуже дорогі 
та негативні наслідки (також для третіх осіб)»39, і «видається безпечнішим мати 
загальну дію ex nunc, за винятком заявника, який має отримати користь від скарги, і 
залишити визначення можливих ретроспективних наслідків індивідуальної 
скарги на розсуд Суду»

40. Така система надала б конституційному суду достатньо 
гнучкості для встановлення балансу між принципами індивідуального правового захисту 
та правової визначеності. Однак така перевага не означає, що інші системи не 
відповідають Європейським стандартам. 

                                                                 
39

 Висновок № 479/2008 щодо законопроекту «Про Конституційний суд Чорногорії», CDL-AD(2008)030, п. 58. 
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 Висновок щодо законопроекту «Про Конституційний суд Чорногорії», CDL-AD(2008)030, п. 67 (курсив 

в оригіналі). 



F. Ситуація в Грузії 

72. У Грузії Конституційний суд (КСГ) має виняткову юрисдикцію щодо конституційного 
контролю. Однак КСГ не уповноважений визнавати рішення звичайних судів 
неконституційними. В індивідуальних конституційних скаргах до КСГ41 оскаржується 
конституційність нормативно-правового акта, але не конституційність застосування 
нормативно-правового акта. Отже, КСГ має механізм подання нормативної конституційної 
скарги, а не повної конституційної скарги. 

73. Видається, що Грузія, в принципі, дотримується системи визнання недійсним 
неконституційного положення з дією ex nunc. Визнання недійсним набирає чинності з дня 
опублікування постанови Конституційного суду. 

74. На перший погляд, закон допускає лише перспективну дію постанови Конституційного 
суду Грузії та виключає його зворотне застосування в некримінальних справах. Немає 
чіткого правила для справи, що розглядається, наявне у системах прямого оскарження із 
суворою дією ex nunc. 

75. Без такої «премії для ловця» постанови Конституційного суду не могли б мати жодного 
впливу на справу, з якої випливає конституційна скарга. Як наслідок, щоб уникнути 
існування недієвого засобу юридичного захисту, КСГ цілком може вирішити застосувати 
правило для справи, що розглядається, без чіткої законодавчої основи. Визначення 
точних наслідків постанов КСГ буде вирішуватися самим Судом. 

76. Зважаючи на широкий спектр правових систем, дія ex nunc для постанов 
Конституційного суду Грузії аж ніяк не поступається Європейським стандартам42. 

77. З огляду на це, стаття 423 Цивільно-процесуального кодексу Грузії також буде цілком 
відповідною Європейським стандартам, якщо не включатиме постанову Конституційного 
суду як чітку підставу для повторного розгляду остаточних рішень. 

78. Законодавство Грузії, здається, прямо не надає повноважень Конституційному суду 
визначати наслідки його постанов, але, знову ж таки, за відсутності чіткої норми, рішення з 
цього питання повинен приймати Конституційний суд. Хоча Венеціанська комісія 
підтримує таку компетенцію конституційного суду, не можна зробити висновок, що 
виключення цієї компетенції не відповідає Європейським стандартам. 

79. Інша оцінка здається застосовною щодо провадження за попереднім запитом. Якщо 
положення закону визнається Конституційним Судом недійсним через попередній запит 
суду, зворотна сила рішення, що стосується справи заявника, виглядає очевидною. 
Попередній запит не мав би жодного сенсу, якби він не мав впливу на справу, яку порушив 
суддя a quo, який дійшов висновку, що «є достатні підстави вважати закон або інший 
нормативно-правовий акт, застосовний судом при вирішенні справи, повністю або 
частково несумісними з Конституцією»43. Коли Конституційний суд постановляє, що закон 
чи нормативно-правовий акт є неконституційними, звичайний суддя більше не 
застосовуватиме положення, яке Конституційний суд визнав недійсним. 

80. Це наближає грузинську систему до систем із помірною дією ex nunc. 

81. Питання Європейських стандартів щодо повторного відкриття кримінальних справ за 
постановами конституційних судів можна залишити відкритим, оскільки стаття 310 
Кримінально-процесуального кодексу Грузії в будь-якому разі передбачає, що вирок 
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 Стаття 89.f Конституції. 
42

 Частина друга статті  89 Конституції, частина перша статті  23 Органічного закону про Конституційний суд. 
43

 Стаття 19 Органічного закону про Конституційний Суд. 



переглядається через нововиявлені обставини, якщо є постанова Конституційного суду 
Грузії, якою кримінальний закон, застосований у цій справі, визнано неконституційним. 

Висновок 

82. Запит голови Конституційного суду Грузії на отримання експертного висновку 
посилається на найкращі практики, пов’язані з наслідками остаточних рішень, які 
ґрунтувалися на положенні закону, яке пізніше було визнано недійсним конституційним 
судом. 

83. Огляд, наведений у цьому експертному висновку, виявляє як різноманітність систем, 
так і складність питання. Випадки, коли остаточні судові рішення втрачають чинність через 
постанову Конституційного суду про визнання неконституційною норми, на якій це рішення 
ґрунтувалося, є здебільшого винятковими. Частіше допускається невиконання таких 
рішень. 

84. З огляду на різноманітність систем, цей короткий огляд уникає прямих відповідей на 
запитання Президента, зокрема на запитання 1.a і 1.b щодо відносин між приватними 
особами та державою та між приватними сторонами, а натомість намагається визначити, 
які моделі можуть бути актуальними для тлумачення законодавства Грузії Конституційним 
судом Грузії. 

85. Видається, що законодавство Грузії передбачає систему ex nunc, але законодавство 
не дає прямої відповіді на всі запитання, пов’язані з наслідками для остаточних рішень 
звичайних судів, які ґрунтувалися на положеннях закону, визнаних неконституційними 
Конституційним судом. 

86. Тлумачачи застосовні правові положення, Конституційний суд Грузії повинен у межах 
Конституції знайти баланс між принципами індивідуального юридичного захисту, з одного 
боку, і юридичної визначеності, з іншого. 

87. Конституційний суд та органи влади Грузії можуть звертатися до Венеціанської комісії 
із запитами щодо будь-якої додаткової допомоги, яка їм може знадобитися. 

 


