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Принцип верховенства права: 
український досвід 

в європейському контексті

Прийняття у 1996 році Конституції
України стало знаменною подією та
початком українського конституціо-
налізму. Закріплені в Основному За-
коні держави принципи стали засад-
ничими та лягли в основу діяльності
органів як державної, так і місцевої
влади, громадських організацій, об’єд-
нань, соціальних груп, спільнот. Серед
них можемо виділити принцип спра-
ведливості, рівності перед законом,
законності, гуманізму, верховенства
права, верховенства закону та інші.
Уявляється доцільним розглянути
принцип верховенства права, який є
настільки глибинним, що пронизує усі
суспільні відносини і є одним із най-
кращих прогресивних здобутків полі-
тико-правової історії людства і по-
кликаний забезпечувати гуманістич-
ний розвиток суспільства.

Конституцією України проголо-
шено, що в нашій державі визнається

і діє принцип верховенства права [1],
але вона не містить його чіткого ви-
значення, саме тому цей факт став
поштовхом до здійснення тлумачення
«верховенства права» Конституцій-
ним Судом України – єдиним органом
конституційної юрисдикції. У Рішенні
№ 15-рп/2004 від 2 листопада 2004 ро-
ку зазначено: «верховенство права –
це панування права в суспільстві. Вер-
ховенство права вимагає від держави
його втілення у правотворчу та пра-
возастосовну діяльність, зокрема у
закони, які за своїм змістом мають
бути проникнуті передусім ідеями со-
ціальної справедливості, свободи, рів-
ності тощо. Одним із проявів верхо-
венства права є те, що право не обме-
жується лише законодавством як
однією з його форм, а включає й інші
соціальні регулятори, зокрема норми
моралі, традиції, звичаї тощо, які
легітимовані суспільством і зумовлені
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історично досягнутим культурним
рівнем суспільства. Всі ці елементи
права об’єднуються якістю, що відпо-
відає ідеології справедливості, ідеї
права, яка значною мірою дістала
відображення в Конституції України»
[2]. Отже, Конституційний Суд Украї-
ни наголошує, що верховенство пра-
ва – це «панування права в суспіль-
стві» і не передбачає його ототожнен-
ня із законом, адже не кожен закон є
правовим (справедливим). Далі він ха-
рактеризує верховенство права, пов’я-
зуючи його з ідеями соціальної спра-
ведливості, свободи, рівності тощо. Він
вважає, що справедливість, свобода, рів-
ність є тими загальнолюдськими цінно-
стями, без яких не можливе повноцін-
не людське існування та розвиток.

Взагалі, проблематика принципу
верховенства права стала тематикою
досліджень багатьох вітчизняних уче-
них, таких, як С. Головатий, П. Рабіно-
вич, М. Козюбра, С. Шевчук, О. Скрип-
нюк, А. Заєць, А. Селіванов, але вона
настільки багатогранна, що може роз-
глядатися в багатьох ракурсах, тому
залишається актуальною й на сьогодні.

Метою нашої статті є дослідження
значення принципу верховенства пра-
ва та ступінь його реалізації в прак-
тичній діяльності, а також аналіз ук-
раїнського досвіду в застосуванні
принципу верховенства права в євро-
пейському контексті. Для досягнення
зазначеної мети необхідно вирішити
такі завдання: здійснити аналіз зако-
нодавства України, де прямо перед-
бачений принцип верховенства права
та рішень Європейського суду з прав
людини.

Принцип верховенства права зна-
йшов своє закріплення окрім Консти-
туції і в законодавчих актах України.
Проте не всі закони прямо закріплюють
принцип верховенства права, в деяких
із них він має опосередкований характер.

Так, у ст. 8 Кодексу адміністратив-
ного судочинства прямо передбачено:
«Суд при вирішенні справи керується
принципом верховенства права, відпо-

відно до якого людина, її права та сво-
боди визнаються найвищими цінно-
стями та визначають зміст і спрямо-
ваність діяльності держави. Суд засто-
совує принцип верховенства права з
урахуванням судової практики Євро-
пейського Суду з прав людини. Звер-
нення до адміністративного суду для
захисту прав і свобод людини і грома-
дянина безпосередньо на підставі
Конституції України гарантується»
[3]. Аналізуючи зазначену статтю,
слід наголосити, що в цьому випадку
верховенство права передбачає забез-
печення свободи правовим порядком,
де дії, які здійснюються суб’єктами
права, повинні відповідати законам.
Принцип верховенства права означає,
що не держава утворює право, а пра-
во є умовою існування держави.Анти-
подом верховенства права є свавілля,
яке призводить не тільки до порушен-
ня основних прав та інтересів грома-
дян, але й до неможливості існування
в такому просторі правових інститу-
тів. Отже, держава, в особі уповнова-
жених органів, обмежена не тільки
створеним нею законодавством, але й
правом, яке існує незалежно від її роз-
суду – природним правом, або природ-
ними правами кожної людини.

Принцип верховенства права зна-
ходить своє відображення і в Госпо-
дарському кодексі України від 16 січ-
ня 2003 року № 436-ІV, а саме в ст. 5
зазначається: «Конституційні основи
правового господарського порядку в
Україні становлять: …визнання і дія в
Україні принципу верховенства
права» [4]. Також згадка про принцип
верховенства права є у ст. 4 Закону
України «Про Конституційний Суд
України» від 16 жовтня 1996 року 
№ 422/96-ВР: «Діяльність Конститу-
ційного Суду України ґрунтується на
принципах верховенства права, неза-
лежності, колегіальності, рівноправ-
ності суддів, гласності, повного і все-
бічного розгляду справ та обґрунто-
ваності прийнятих ним рішень» [5].
Але, на жаль, в більшості нормативно-
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правових актів немає згадки про прин-
цип верховенства права, говориться
лише про неухильне дотримання Кон-
ституції України та законів України,
але це не одне й те саме, адже ми гово-
рили про те, що не всі закони є право-
вими, і можуть містити положення,
які тим чи тим чином порушують
права та інтереси громадян, або не в
повному обсязі здійснюють регулю-
вання відносин, що призводить до
прогалин у чинному законодавстві.

Отже, в Україні повністю не за-
вершений шлях впровадження та за-
кріплення принципу верховенства пра-
ва. Наприклад, якщо брати до уваги
судочинство, то не існує усталеної
судової практики застосування прин-
ципу верховенства права. На нашу
думку, саме цей принцип вимагає де-
тального законодавчого регламенту-
вання в усіх сферах суспільного жит-
тя, з метою недопущення нівелювання
прав людини.

Дуже цікавою є практика Консти-
туційного Суду України, який у своїх
рішеннях неодноразово звертається
до принципу верховенства права. Так,
у справі про офіційне тлумачення
положень ч. 6 ст. 22 Закону України 
«Про міліцію» та ч. 7 ст. 22 Закону
України «Про пожежну безпеку» (спра-
ва про право на пільги) № 8-рп/1999
від 6 липня 1999 року [6], у справі про
відповідність Конституції України
(конституційності) окремих положень
Закону України «Про статус народно-
го депутата України» в редакції Зако-
ну України «Про внесення змін та до-
повнень до Закону України «Про ста-
тус народного депутата України» від
25 вересня 1997 року (справа про ста-
тус народного депутата України) 
№ 8-рп/2000 від 10 травня 2000 року [7].
У цьому випадку Суд визнав некон-
ституційним установлення пільг та
привілеїв для колишніх народних де-
путатів України, оскільки це супере-
чить положенням Конституції про
гарантування громадянам рівних кон-
ституційних прав і свобод, рівності їх

перед законом та заборону привілеїв і
обмежень за будь-якими ознаками, в
тому числі політичними, соціальними,
оскільки це призводить до звуження
та послаблення дії в Україні принципу
верховенства права [8, с. 123]. Отже,
ми бачимо спроби Конституційного
Суду щодо втілення принципу верхо-
венства права в життя, адже принцип
верховенства права не повинен бути
просто фікцією.

Принцип верховенства права є
одним із найважливіших європей-
ських принципів та головною засадою
європейського права. Так, навіть до
нормативно-правових актів України
«Верховенство права» ввійшло з Кон-
венції про захист прав людини та
основоположних свобод 1950 року,
яка в результаті ратифікації Верхов-
ною Радою України стала частиною
національного законодавства, а також
з ряду міжнародних договорів, учас-
ником яких є Україна [8, с. 116]. Зако-
ном України «Про ратифікацію Кон-
венції про захист прав і основополож-
них свобод людини 1950 року, Першо-
го протоколу та протоколів № 2, 4, 7
та 11 до Конвенції» [9] Україна визна-
ла обов’язковою юрисдикцію Євро-
пейського суду з прав людини в усіх
питаннях, що стосуються тлумачення
і застосування Конвенції. Наприклад,
ст. 3 Статуту Ради Європи регламен-
тує головну умову якої необхідно до-
тримуватись членам Ради Європи:
«Кожний член Ради Європи обов’яз-
ково має визнати принципи верховен-
ства закону та здійснення прав i ос-
новних свобод людини всіма особами,
що знаходяться під його юрисдикцією,
i має щиро та ефективно співробітни-
чати в досягненні мети Ради, визначеної
у главі I» [10]. Аналізуючи цю статтю,
дійшли висновку про те, що визнання
принципу верховенства закону є запо-
рукою вступу до Ради Європи.

Значний внесок як в міжнародну,
так і в українську юридичну практику
мають рішення Європейського суду з
прав людини, щодо реалізації принципу
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верховенства права.Так, Європейський
суд з прав людини розкриває зміст прин-
ципу верховенства права через фор-
мулювання вимог, які він виводить з
цього принципу. Однією з таких вимог
є вимога про якість закону. Під зако-
ном тут мається на увазі положення
нормативно-правового акта. По-пер-
ше, закон повинен бути доступним
особі, тобто містити зрозумілі й чіткі
формулювання, які б давали можли-
вість особі самостійно або з відповід-
ною консультацією регулювати свою
поведінку. По-друге, він має бути перед-
бачуваним,тобто таким,щоб особа мог-
ла передбачити наслідки його застосу-
вання. По-третє, закон повинен відпо-
відати всім іншим вимогам верховен-
ства права, зокрема він з достатньою
чіткістю має встановлювати межі дис-
креційних повноважень,наданих суб’єк-
там владних повноважень, та спосіб їх
здійснення. Це необхідно, щоб особа
була захищеною від свавілля суб’єк-
тів владних повноважень (п. 27 рішен-
ня Європейського суду з прав людини
у справі «Круслен проти Франції» від
24 квітня 1990 року) [11, с. 31].

Європейський суд з прав людини
досить часто звертається до принципу
верховенства права, на підтвердження
цього можемо навести такі справи, як:
Справа «Совтрансавто-Холдинг проти
України» [12], де Суд констатує пору-
шення права заявника на справедли-
вий і відкритий розгляд незалежним
судом у світлі принципів верховенства
права, «Горнсбі проти Греції» [13],
«Брумареску проти Румунії» [14] та ін-
ші. Можемо дійти висновку, що для
України практика Європейського
суду з прав людини є важливою пра-
вовою підставою своїх вимог та запе-
речень, тобто особа, готуючи позовну
заяву, має право посилатися і на нор-
ми Конвенції про захист прав людини
і основоположних свобод 1950 року,
як і на рішення Європейського суду з
прав людини, так і під час судового
розгляду та прийняття рішення на-
ціональним судом. Адже це є позитив-

ним моментом у сприянні впрова-
дженню принципу верховенства пра-
ва у діяльність органів судової влади 
в Україні.

Практика Європейського суду
ґрунтується на прецедентному праві
[15], тому визнається цінною для
України, але прецедентне право
застосовується в Україні дуже рідко,
лише як виняток із правил. Рішення
Європейського суду з прав людини,
майже не враховують в українській
судовій практиці, і це призводить до
винесення судами України рішень, які
не повністю відповідають чинному
законодавству, адже українське зако-
нодавство недосконале, при його
застосуванні виникає багато колізій
та спірних питань, і якщо ігнорувати
Європейську практику,– ця ситуація
спричинить порушення основних прав
і свобод людини. Прецедентне право
характерне переважно англосаксон-
ській правовій системі. Впровадження
прецедентного права до романо-гер-
манської правової системи, до якої
належить і Україна, відбулося з мо-
менту підписання Конвенції про захист
прав людини і основоположних сво-
бод 1950 року.

А. О. Селіванов відзначає, що
створюване Європейським судом із
прав людини право є «класичним пре-
цедентним правом, основою якого є
принцип «ratio decidendi» («підстава
для вирішення»), коли правило, сфор-
мульоване судом під час вирішення
конкретної справи, стає нормою
права для цього ж суду і для внутріш-
ніх судів країн-учасниць Конвенції»
[16, с. 2]. Відповідно до ст. 17 ЗУ «Про
виконання рішень та застосування
практики Європейського суду з прав
людини» від 23.02.2006 року [17] при
розгляді справ суди зобов’язані засто-
совувати Конвенцію та практику Єв-
ропейського суду як джерело права.
Отже, на нашу думку, необхідно біль-
шої уваги приділяти рішенням Євро-
пейського суду з прав людини та
брати до уваги його пояснення.

346

Публічне право № 3 (7) (2012)



347

Принцип верховенства права: український досвід в європейському контексті

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

1. Конституція України: Закон України від 28.06.1996 № 254к/96-ВР // Відомо-
сті Верховної Ради України. – 1996. – № 30. – Ст. 141.

2. Рішення Конституційного Суду України № 15-рп від 02.11.2004 р. у справі за
конституційним поданням Верховного Суду України щодо відповідності Конститу-
ції України (конституційності) положень статті 69 Кримінального кодексу Украї-
ни (справа про призначення судом більш м’якого покарання) // Конституційний
Суд України: Рішення. Висновки. 2004 / відповід. редактор канд. юрид. наук 
П. Б. Євграфов. – К. : Юрінком Інтер, 2005.

3. Кодекс адміністративного судочинства України : Закон України від 06.07.2005 р.
№ 2747-IV // Відомості Верховної Ради України. – 2005. – № 35–36, № 37. – Cт. 446.

4. Господарський кодекс України : Закон України від 16.01.2003 р. № 436-IV //
Відомості Верховної Ради України. – 2003. – № 18, № 19–20, № 21–22. – Ст. 144.

5. Про Конституційний Суд України : Закон України від 16.10.1996 р. № 422/96-ВР //
Відомості Верховної Ради України. – 1996. – № 49. – Ст. 272.

6. Рішення Конституційного Суду України № 8-рп/1999 р. від 06.07.1999 р. у спра-
ві за конституційним поданням Міністерства внутрішніх справ України і Міністер-
ства фінансів України щодо офіційного тлумачення положень ч. 6 ст. 22 Закону
України «Про міліцію» та ч. 7 ст. 22 Закону України «Про пожежну безпеку»
(справа щодо права на пільги).

7. Рішення Конституційного Суду України № 8-рп/2000 від 10.05.2000 р. у спра-
ві за конституційним поданням Президента України щодо відповідності Конститу-
ції України (конституційності) окремих положень Закону України «Про статус
народного депутата України» в редакції Закону України «Про внесення змін 
і доповнень.

8. Кампо В. Судова доктрина верховенства права: український досвід в євро-
пейському контексті / В. Кампо // Юридичний журнал. – 2008. – № 12. – С. 116–124.

9. «Про ратифікацію Конвенції про захист прав і основоположних свобод людини
1950 року, Першого протоколу та протоколів № 2, 4, 7 та 11 до Конвенції» : Закон
України  від 17.07.1997 р. № 475/97-ВР // Відомості Верховної Ради України. – 1997. –
№ 40. – Ст. 263.

10. Статут Ради Європи : Міжнародний документ від 05.05.1949 [Електронний
ресурс]. – Режим доступу : http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/994_001 

11. Науково-практичний коментар до Кодексу адміністративного судочинства
України / за заг. ред. В. К. Матвійчука. – К. : Алерта, КНТ, 2008. – 752 с.

12. Справа «Совтрансавто-Холдинг» проти України» (заява № 48553/99) :
Рішення Європейського суду з прав людини від 25.07.2002 [Електронний ресурс]. –
Режим доступу : http://zakon.nau.ua/doc/?code=980_043 

13. Справа «Горнсбі проти Греції» (Case of Hornsby v. Greece) : Рішення Євро-
пейського суду з прав людини від 19 березня 1997 року [Електронний ресурс]. –
Режим доступу : http://uazakon.com/document/spart83/inx83637.htm 

14. Справа «Брумареску проти Румунії»: Рішення Європейського суду з прав
людини від 22 січня 2001 року [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://
www.ourcourt.ru/practice/feder15/pr15617.htm 

15. Шевчук С. Судовий захист прав людини : Практика Європейського суду з прав
людини у контексті західної правової традиції / С. Шевчук. – К. : Реферат, 2006. – 
С. 39–58.

16. Селіванов А. О. Право тлумачити закони та юридичні наслідки застосуван-
ня офіційної інтерпретації / А. О. Селіванов // Вісник Верховного Суду України. –
2006. – № 7. – С. 2–6.

17. Про виконання рішень та застосування практики Європейського суду з прав
людини : Закон України від 23.02.2006 р. № 3477-IV // Відомості Верховної Ради
України. – 2006. – № 30. – Ст. 260.



348

Публічне право № 3 (7) (2012)

Падалка Р. О. Принцип верховенства права: український досвід в європейсько-
му контексті

Проаналізовано поняття «верховенство права», звернено увагу на практику
Європейського суду з прав людини, яка має прецедентний характер та визначено
її роль для української правової системи.

Ключові слова: принцип, верховенство права, Європейський суд з прав лю-
дини.

Падалка Р. О. Принцип верховенства права: украинский опыт в европейском
контексте

Проанализировано понятие «верховенство права», обращено внимание на прак-
тику Европейского суда по правам человека, которая имеет прецедентный харак-
тер и определена ее роль для украинской правовой системы.

Ключевые слова: принцип, верховенство права, Европейский суд по правам
человека.

Padalka R. Principle of supremacy of right: Ukrainian experience is in the European
context

The concept of «rule of law» is analyzed; some attention focused on of the European
Court of Human Rights which has precendent character and defined its role in
Ukrainian legal system.

Key words: principle, rule of law, the European Court of Human Rights.


