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Існує правило, відповідно до якого суд, розглядаючи справу, з’ясовує, чи не була аналогічна справа 

розглянута раніше, і у випадку позитивної відповіді керується вже наявним рішенням. Інакше кажучи, один 

раз винесене рішення є обов’язковою нормою для всіх наступних розглядів аналогічних справ.  Це загальне 

правило деталізується, оскільки ступінь обов’язковості прецедентів залежить від місця в  ієрархії суду, що 

розглядає дану справу, і суду, чиє рішення може стати при цьому прецедентом. При нинішній організації 

судової системи ситуація виглядає в такий спосіб.  Розглянемо це на прикладі Великобританії, тому що саме 

вона є фундаторкою англосаксонської системи права. 

Рішення вищої інстанції – палати лордів – обов’язкові для всіх інших судів. Апеляційний суд, що 

складається із двох відділень (цивільного й карного), зобов’язаний дотримувати прецедентів палати лордів і 

своїх власних, а його рішення обов’язкові для всіх вищестоящих судів. Високий суд  зв’язаний 

прецедентами обох вищих інстанцій, його рішення обов’язкові для всіх вищестоящих інстанцій, а також ці 

рішення, впливають на розгляд справ у відділеннях Високого суду. Окружні й магістратські суди 

зобов’язані додержуватися прецедентів всіх вищих інстанцій, а їхні власні рішення не є  прецедентами. Не 

вважаються прецедентами й рішення суду корони, створеного в 1971 році для розгляду особливо тяжких 

карних злочинів.  

Припущення про те, що правило прецеденту сковує суддю багато в чому обманливе.  Оскільки 

повний збіг обставин різних справ буває не так часто, то за  розсудом судді, по-перше, вирішується чи 

визнати обставини подібними чи ні, від чого залежить і застосування тої або іншої прецедентної норми.  По-

друге, він  взагалі може не знайти ніякої подібності обставин. У цьому випадку, якщо питання не 

регламентоване нормами статутного права, суддя сам створює правову норму, стає якби законодавцем. 

Розглядаючи саму систему англосаксонського права ми знаходимо розподіл на загальне право і право 

справедливості.  Структура цієї системи права була визначена історією, право цієї системи складалося в 

рамках судової процедури [2,с.67-68]. 

Джерелом права англосаксонської сім’ї є судова практика, суди не лише застосовують, але й 

створюють правові норми.  Однак останнім часом все більшого значення має й статутне право, яке 

формується законодавчим органом. 

За багатовікову діяльність законодавчого органа Англії – парламенту – загальне число прийнятих 

актів займає близько 50 важливих томів, що становить біля трьох тисяч актів. Закон формується під впливом 

вимог судової практики, що диктує певну структуру, характер викладу норм. Звідси випливає й 

казуїстичний стиль законодавчої техніки. Ріст числа законів загострив проблему систематизації 

нормотворчості. Вона вирішується шляхом консолідації – з’єднання всіх законодавчих положень з одного 

питання в єдиний акт. 

Підбиваючи підсумок всьому вищесказаному, можна зазначити, що по-перше, основним фактором, 

що визначив формування англосаксонської системи права є прецедент. Особливий вплив зробило й звичаєве 

право. Саме ці моменти направили розвиток англосаксонської системи по певному шляху, по якому вона 

продовжує розвиватися, незважаючи на зростаючу роль статутного права, консолідацію законодавства. По-

друге, англосаксонська система права, відрізняється особливою побудовою своєї правової системи, має 

особливу структуру, що складалася протягом багатьох століть. Всі ці міркування були побудовані на 

пріоритеті впливу права прецеденту, однак необхідно уточнити, що всі елементи правової системи, всі 

групи правових явищ тісно взаємозалежні [3,c.109]. 
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Як відомо, в юридичний обіг категорію «Верховенство права» уперше запровадив у ХІХ столітті 

англійський правознавець, професор Оксфордського університету А. Дайсі у праці «Вступ до вивчення 

конституційного права» (1885 р.). Проте, своїми витоками правова доктрина верховенства права сягає ще 

античних часів, а в її створенні й утвердженні значне місце посідають політико-правові доробки таких 

мислителів, як Т. Гоббс, Г. Гроцій, І. Кант,  

Дж. Локк, Ш. Л. Монтеск’є, Б. Спіноза та ін. Доктрина «верховенства права» передбачала 

необхідність підпорядкування «позитивного» (встановленого чи санкціонованого державою) права 

«непозитивному», тобто встановленому Богом, а пізніше, після обґрунтування Ж.-Ж. Руссо теорії народного 



 91 

суверенітету, – народом (природні права людини, потреби людського єства, вимоги розуму, мораль тощо). 

На практиці ж дія принципу «верховенства права» означає, що держава та її інститути повинні визнати 

пріоритет прав людини й підпорядкувати останнім свою діяльність [1, с.296-307]. 

Визначення принципу верховенства права (the Rule of Law) намагалися дати не тільки вчені та 

практики у межах національної правової системи, а й міжнародні організації та їх представники. Так, 

Європейська Комісія за демократію через право (Венеціанська Комісія) на пленарному засіданні, яке 

відбулося 25-26 березня 2011 року, прийняла доповідь про верховенство права [2, с.175-185]. 

Принцип верховенства права (ПВП) — це правова доктрина, яка передбачає, що жодна людина не є 

вище закону, що ніхто не може бути покараним державою, крім як за порушення закону, і що ніхто не може 

бути засудженим за порушення закону іншим чином, ніж у порядку, встановленому законом. Верховенство 

права різко контрастує з ідеєю, що правитель, законодавець може бути вище закону, що було особливістю 

римського права, радянського права, нацистського права, та деяких інших правових систем [3, с.143-148]. 

Поняття «верховенство права» увійшло в обіг національної юриспруденції із прийняттям Конституції 

України 1996 року, а саме в частині 1 статті 8 зазначається, що в Україні визнається і діє принцип 

верховенства права, але основний закон не містить його чіткого визначення, саме тому цей факт став 

поштовхом до здійснення тлумачення «верховенства права» Конституційним Судом України – єдиним 

органом конституційної юрисдикції. У Рішенні № 15-рп/2004 від 2 листопада 2004 року зазначено: 

«верховенство права – це панування права в суспільстві. Верховенство права вимагає від держави його 

втілення у правотворчу та правозастосовну діяльність, зокрема у закони, які за своїм змістом мають бути 

проникнуті передусім ідеями соціальної справедливості, свободи, рівності [4]. 

Одним із проявів верховенства права є те, що право не обмежується лише законодавством як однією з його 

форм, а включає й інші соціальні регулятори, зокрема норми моралі, традиції, звичаї тощо, які легітимовані 

суспільством і зумовлені історично досягнутим культурним рівнем суспільства.  

Актуальність даної теми зумовлена необхідністю утвердження верховенства права та законності як 

загальних засад в Українській державі. Принцип верховенства права є обов’язковою ознакою правової 

держави, якою себе позиціонує Україна. А тому реалізація в Україні цього принципу стала однією з 

нагальних проблем вітчизняної юриспруденції. 

Ця тема потребує всебічного наукового опрацювання, оскільки створює фундамент для нових 

дискусій, тверджень та ідей , які у своїх працях висвітлили такі вітчизняні вчені, як С. Головатий, А.Заєць 

М.Козюбра, М.Кравчук, Ю.Оборотов, П.Рабінович, О.Скрипнюк, С.Шевчук. 

Наприклад, А.П.Заєць вважає, принцип верховенства права має сенс лише у разі, якщо право 

розуміється не просто як сукупність норм, установлених державою, а як сукупність правил поведінки, які 

легітимізовані суспільством, базуються на історично досягнутому рівні соціальної етики [5, с.17-25]. 

На думку Козюбри М. І. основними ознаками верховенства права є такі: юридичне забезпечення 

дотримання природних прав людини державою; принцип розподілу влади; обмеження дискреційних 

повноважень; гарантія верховенства Конституції; принцип визначеності; принцип пропорційності; 

незалежність суду і суддів [6, с.24-33]. 

Самостійного значення принцип верховенства права набуває, коли розрізняється закон і право; поза 

лоном доктрини природного права цей принцип існувати не може (А.С. Довгерт) [7]. 

Ідеал верховенства права (the Rule of Law) став чи не найпопулярнішим у всьому світі. До нього 

постійно звертаються політичні діячі не лише Заходу, для якого верховенство права традиційно є однією з 

найвищих демократичних цінностей, а й Сходу, Півдня і Півночі. Він давно став найважливішою складовою 

міжнародно-правових актів, особливо присвячених правам і свободам людини та громадянина. Все частіше 

верховенство права як принцип фіксується у національних конституціях і законах, ним активно оперують 

міжнародні та національні суди. 

Не залишилася осторонь цієї безпрецедентної підтримки верховенства права й Україна. Без нього не 

обходиться жодна програма численних політичних партій, термін «верховенство права» широко 

використовується в законодавчій практиці, в рішеннях Конституційного Суду України. Верховенство права 

стало одним із найактуальніших предметів наукового дискурсу; до його проблем все частіше звертаються не 

лише правознавці, а й політологи, філософи, соціологи, представники інших галузей гуманітарного знання. 

Метою принципу верховенства права є утвердження правопорядку, який обмежує абсолютизм 

державної, передусім виконавчої, влади, ставить її під контроль суспільства, створюючи для цього 

відповідні правові механізми. 

Верховенство права передбачає, по-перше, законність, основану на визнанні й беззастережному 

прийнятті найвищої цінності людини, її убезпеченні від свавілля владних інституцій та їх посадових осіб. Це 

цілком відповідає практиці Європейського суду з прав людини, який у своїх рішеннях неодноразово 

акцентував увагу на тому, що вислів «згідно з законом — означає, щоб закон не суперечив принципові 

верховенства права». 

По-друге, вимога законності згідно з принципом верховенства права поширюється на діяльність 

органів публічної влади та їх посадових осіб, а не на всіх суб’єктів права. 

Принцип верховенства права означає, що не держава утворює право, а право є умовою існування 

держави. Антиподом верховенства права є свавілля, яке призводить не тільки до порушення основних прав 

та інтересів громадян, але й до неможливості існування в такому просторі правових інститутів [8, с.30-63]. 

http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B2%D0%B0_%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B0
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B0%D0%B2%D0%B0
http://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%97%D0%B0%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9&action=edit&redlink=1
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http://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9D%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE&action=edit&redlink=1
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Верховенство права покликане мінімізувати небезпеку авторитарності, воно зменшує небезпеку владної 

сваволі. Завдання права не полягає в забезпеченні досягнення урядових цілей, а радше у забезпеченні стабільних 

конституційних рамок, у межах яких відбувається взаємодія між громадянами, так само, як і між громадянином та 

державою. Верховенство права «не творить добра, а лише допомагає уникнути зла». 

На мою думку, засади та ідеї принципу верховенства права потрібно закладати ще студентам вищих 

навчальних закладів, щоб ідучи у вир державних подій, юрист-випускник – як людина нова, мав зовсім інші 

цінності, відмінні від цінностей сучасних керівників державою. Основи принципу верховенства права 

повинні міцно ввійти у свідомість кожного громадянина, а не лише владних структур. Лише активні та 

обізнані люди можуть створити той ґрунт, з якого потім виросте якісне громадянське суспільство. Тому 

впровадження принципу верховенства права в правове життя є важливим завданням українського 

суспільства. 
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ІСТОРІЯ ТА РОЗВИТОК КОНЦЕПЦІЇ ДЕРЖАВИ І ПРАВА: ЙОГО ФУНКЦІОНУВАННЯ  

Концепція «держави права» відродила певну форму в німецькій політичній думці, що була введена в 

життя в 1798 році, яку запровадив Плацидус (Placidus) розвиваючи політичну систему з концепцією 

античної демократії. Ця концепція містить зв’язок держави та органів правової системи.  

Сьогодні відокремлюють два способи розуміння держави і права це: модель формальна та 

демократична модель. Аспект формальної моделі цієї концепції вказує на зв’язок держави та її органів в 

діяльності до громадян та жителів держави нормами та основами права. Кожна діяльність державного 

органу до певної групи недержавних органів права повинно знаходити опір в праві, тобто мати правову 

підставу. Правова систему демократичної держави права відповідає прагненням та переконанням 

суспільства, щодо правильного і справедливого законодавства. 

Принцип демократичної держави і права належить до основних принципів, які визначають місце 

конституції в цілій системі права. Джерел концепції демократичної держави і права дотримуються Ж.Ж. 

Руссо (Jean-Jacques Rousseau), який дійшов до висновку, в праці «Суспільний договір». Його концепція 

суверенності народу становить підставу організації держави і демократичного змісту відтворювання права. 

Основним завданням народу (люду) відтвореного в суверенній владі, є формування законів згідно з 

волею більшості.  

До сучасних елементів держави і права включаємо: 

- суверенність народу (люду) 

- конституціоналізм – опір на конституційну систему  

-  поділ влади  

-  визнання закону за основне джерело права 

-  незалежність судової систему  

-  децентралізація (урядові установи) 

- конституційна гарантія прав та свободи громадянина 

Концепція держави і права народилася з критики абсолютної держави. До 1848 року  в праці «Весна 

націй» (Революції 1848-1849 року) поняття держави і права означає, що держава яка реалізує ідеологію 

«відродження», так звану рівність до права, недоторканість власності, вільність віросповідання, службові 

функції для суспільних груп (з французької декларації)  

Перша конституція з’явилася в конституції штату Масачучес (Massachusetts) з 1787 року в праці 

«Править право, а не народ!» Не дивлячись на це до 1848 року вільність суспільства була обмежена, 

http://univer.km.ua/visnyk/1289.pdf

