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уКраїни

конституційний суд України за результатами розгляду справ ухвалює 
рішення та дає висновки, які є обов’язковими до виконання на території України, 
остаточними і не можуть бути оскаржені. Згідно зі статтями 65 і 66 Закону "Про 
конституційний суд України" рішення та висновки складаються зі вступної, 
описової, мотивувальної та резолютивної частин [1]. особливістю цих актів є те, що 
в них містяться сформульовані під час тлумачення конституції та законів України 
правові позиції конституційного суду України.

Термін "правова позиція" не передбачений законодавством України. однак 
конституційний суду України його застосовує в рішеннях, висновках, ухвалах у 
випадку посилання на аргументи, що їх суд використовував у раніше прийнятих 
актах. 

Невизначеність терміну "правові позиції" на законодавчому рівні викликала 
суперечки щодо розуміння цього поняття серед науковців. Їх розглядали: як 
систему правових аргументів, правоположень (праворозуміння), зразків (правил) 
прецедентного характеру, загальних правил, орієнтирів тощо [2, с. 10]; як правовий 
принцип, придатний до розв’язання групи схожих юридичних колізій [3, с. 116]; як 
результат інтерпретаційної діяльності конституційного суду у формі висновків, 
роз’яснень, правоположень, доктрин, у яких містяться тлумачення неявного смислу 
закону, правова оцінка або правове визначення, сукупність правових уявлень та 
знань щодо вирішення конкретної ситуації, які є обов’язковими для всіх суб’єктів 
правовідносин [4, с. 21]. Підтримуємо думку В. М. кампо, що не може існувати 
єдиного розуміння правових позицій конституційного суду України, оскільки з 
різних доктринальних поглядів одні й ті самі позиції можуть розглядатися як такі, 
що містять дещо відмінний зміст [5, с. 115]. 

Правові позиції конституційного суду України є формою і результатом 
офіційного тлумачення ним правових актів. Інтерпретація здійснюється не тільки 
в межах конституційного провадження щодо офіційного тлумачення конституції 
і законів України, а й у справах про конституційність правових актів, а також при 
здійсненні конституційним судом інших своїх повноважень. В основі правової 
позиції конституційного суду України покладено наукові знання, конституційні 
принципи, правові доктрини і праворозуміння. Правові позиції конституційного 
суду України починають формуватися на стадії попереднього розгляду звернень та 
підготовки справи до судового розгляду. остаточного оформлення вони набувають у 
підсумковому рішенні чи висновку конституційного суду України.

Правові позиції конституційного суду України, на думку М. В Тесленко, 
можна поділити на два основних види: 1) правові позиції, сформульовані в 
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результаті офіційного тлумачення конституції і законів України; 2) правові позиції, 
сформульовані в результаті перевірки на відповідність конституції України 
положень законів та інших правових актів. Науковець класифікує правові позиції за: 
об’єктом конституційно-правової проблеми (стосуються понять, норм, принципів, 
інститутів); характером предмета регулювання (матеріально-правові і процесуально-
правові); сферою суспільних відносин (правові позиції в галузі прав і свобод людини 
і громадянина, державного будівництва, місцевого самоврядування тощо) [6, с. 37]. 

до ознак правових позицій конституційного суду України належать: 1) 
правовий зміст правової позиції. Правовою позицією можна вважати тільки ту частину 
рішення, в якій міститься правовий висновок, викладається правове розуміння 
конституційним судом норм, положень, принципів, встановлених у конституції чи 
законах України. Тому необхідно відрізняти правові позиції конституційного суду 
від висновків, які містяться в його рішеннях і не мають правового характеру [4, с. 
18]; 2) нормативність правової позиції характеризується невизначеністю дії у часі 
та неодноразовістю її застосування. Правові позиції конституційного суду України 
стосуються не індивідуально визначених суб’єктів, а охоплюють їх широке коло і 
розраховані на неодноразовість застосування; 3) присутність у правової позиції 
неявного смислу правової норми чи положення закону. Така ознака випливає з цілей 
самого тлумачення як процесу, що має на меті з’ясувати і роз’яснити норму, яку 
суб’єкти конституційного подання (звернення) розуміють неоднозначно [4, с. 19]. Не 
можна назвати правовою позицію конституційного суду ту частину його рішення 
або висновку, де міститься явний зміст норми або положення конституції чи закону 
України, які передаються дослівно або іншими словами; 4) загальнообов’язковість 
правових позицій означає, що вони є обов’язковими до виконання на всій території 
України, остаточними та не можуть бути оскаржені. Відповідно до статті 70 Закону 
України "Про конституційний суд України", невиконання рішень та недодержання 
висновків конституційного суду України тягнуть за собою відповідальність згідно 
із законом.

У Рішеннях конституційного суду України щодо офіційного тлумачення 
конституції та законів України правові позиції містяться як у мотивувальній, так 
і в резолютивній частинах, обов’язковими є обидві названі частини рішення. У 
рішеннях щодо конституційності правових актів та висновках суду правові позиції 
викладені лише в мотивувальній частині. Правові позиції конституційного суду 
України мають однакову юридичну силу, не зважаючи на те у якій частині рішення їх 
було викладено. 

Правові позиції міститься також в ухвалах конституційного суду України про 
відмову в прийнятті звернення і про припинення конституційного провадження. М. 
В. Тесленко поділяє такі ухвали на "позитивні" і "негативні". Зміст "негативної" ухвали 
передбачає відмову суб’єкту звернення на основі ст. 45 Закону "Про конституційний 
суд України" (відсутність права на конституційне звернення, його невідповідність 
встановленим вимогам, непідвідомчість конституційному суду питань, порушених 
у зверненні). "Позитивний" зміст ухвали конституційного суду України полягає в 
тому, що конституційний суд України на підставі раніше сформульованих правових 
позицій в інтересах суб’єкта, що звернувся до конституційного суду України, може 
давати висновки з аналогічної категорії питань, які усуватимуть можливі колізії [6, 
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с. 41].
 Закон України "Про конституційний суд України" не передбачає можливості 

перегляду чи зміни правової позиції суду. П. М. Ткачук вважає, що, вироблена 
конституційним судом України правова позиція як складова його рішення не може 
бути відмінена або скасована. Вона має діяти доти, поки будуть чинними норми 
конституції та законів України, на яких вона базується. однак у виняткових випадках, 
заради врахування реалій життя при прийнятті нових рішень, конституційний суд 
України повинен мати право відійти від своєї попередньої правової позиції. крім 
того, конституційний суд України може розвивати і збагачувати у смисловому та 
змістовному відношеннях свої попередні правові позиції [6, с. 21]. У ст. 68 Закону "Про 
конституційний суд України" зазначено, що суд відкриває нове провадження у справі 
при виявленні нових обставин по справі, які не були предметом його розгляду, але які 
існували на час розгляду і прийняття рішення або дачі висновку в справі. Відкриття 
нового провадження у справі може призвести до фактичного перегляду або до зміни 
раніше сформульованих правових позицій. однак у Законі "Про конституційний суд 
України" не передбачено порядок відкриття нового конституційного провадження, 
підстави такого відкриття та суб’єктів його ініціативи. 

отже, на законодавчому рівні необхідно дати визначення поняття "правова 
позиція" та врегулювати порядок її формулювання та перегляду. Правові позиції 
конституційного суду України є результатом офіційного тлумачення правових норм 
та характеризуються правовим змістом, загальнообов’язковістю, нормативністю. 
Правові позиції містяться у рішеннях, висновках і ухвалах конституційного суду 
України. 
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