
а;(м1нн:тратинно1п ІІрана•> 13 никористанн~І\1 3аІ-шІnнотсорстичних ІІll(

Х(ЩlН та крахунан н~І VІ сучасноп) стану ро:шитку a;tмl н1страти нно1п 

11рана, а також ;юс .. ІііtжснюІ аіL\1іністратинної ІІраносуG\-:ктності ін;(и
відуа .. lьних та ко .. 1ективних осіб. Крім того, по.J:а .. lьшого опраuювання 
потребують питання, пов'язані визначенням піJстав :к..1асифікаuії та 

nиокре:\шешІЯ:\f nи.ain суб'сктіn а.а:иіністратиn- ного пра nа. 
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Іпсппут іпте.1ектуа.тuпої n.1аспості Наuіопальпого }1Ііnерситету 

<<О,(еСhК<І юрІ1,(І1чна ака,(е\ІіЯ>•. 

кап;:rидат юрІLJ.ИЧІІІІХ наук, лоuепт 

ІІРИІІЦИІІИ В~:РХОВЮІСТВА ІІРАВА І ЗАКОІІІІОСТІ 

У ДЕРЖАВНІЙ СЛУЖБІ 

На<.:а\11Ісрс;( с;ІііL 3а3начити, 1110 ІІрИНІ(ИІІ нсрхонснстна 11рана остан
ні\1 ЧаСОМ IІCpCJ(Gaчat-:ThC~I p~ІJ(OVI 331<0Н(Ч3НЧИХ актін ~11< О<.:НОНОІІОJІОЖ

на iJ(C~I фуНКІІіонунаННИ ІІСННОЇ <.:уСІІіJІhНО-ІІр3НОНОЇ іНСППУІІіЇ [КАС 

України (ст. 8), 'Закони України: «Про Кабінет Міністрів України,> (ст. 
3), <<Про uентра .. 1ьні органи виконавчої в.:идю> (ст. 2) тошо]. Во.J:ночас, 
у ЖO.lJIIO:\fY із цих :шкопо,цаnчих актіn не визначено поняття прюшипу 
«nepxoneнcтno праnа•>, шо сnі,цчип_, про неоднозначність і ск.тІа,цнісп_, 

ІІ.hОІ'О :шн;щнн~І. Ві.іLІюні;tно J(O РіІІІснн~І Кон<:титуніі1ноІ'О Cy;Ly України 
ні,т( 02.11.2014 р. у СІ Ірані 3а конституніі1 ни VІ ІІО.іШНЮІ\І ВсрхонноІ"О Cy;Ly 
України ІІІ.О.іЮ ні.іLІюні;tно<:ті Кон<:ТИ'І'УІLіЇ України (консппуІІ.іі1но<:ті) 
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ІІШІОЖеНh LT. 69 J<риVІіНаЛhНОІ'О К(Щексу УкраЇНИ (С!Ірана !ІрО ІІрИjНа
ЧеНН~І су;юм Gі;ІnнІ VІ'икоІ'О 110каранни) верховенство права- це Ішну

канюІ І Іракак сусІІілnсткі. Верхокенстко І Ірака кимагш-: кі,т( ;rержаки і--іоІ'О 

втіТІення управотвор~гута правозастосовну ;:rія.ТІьність, зокре:ма в закони, 

які за своїм зУІістом УІають бути проникнуті передусім ідеяУІи соціальної 

справедливості, сrюбо;:rи, ріnпості тощо. Одним із проявів верховенства 

правас те, що пра nо не обмежусться лише закопо;:rаnстnоУІ як однісю з 

його фор11. а включас й інші соuіа.1ьні регулятори, зокрема норми мо
рат, тра)(ИІ(іЇ, 3КИЧаЇ ТОЩО, ИКl ;ІеПТИМОНаНl cyCІilJihCTKOM 1 3УМОК.,ІСН1 
історично іl0<.:5-ІІ'НУТИМ куJІnтурним рікнем сусІІі.Іnстна. Всі ці с.Ісмсн

ти права об'є;:rнуються якістю, що ві;:шовідає іцеології справедл:ивос

ті, ідеї права, яка значною мірою дістала ві;:юбраження у Конст:итуції 

України. Таке ро-зуміння права пе ;:rac підетаn для його ототожнешrя із 
законом, який іпо;:rі може бути й несправедливим, у тому чис.1і обУІеж

уnати сnободу та рівність особи. Справедливість - це одна з осношrих 

3аСа)( !Ірака. Е:: КИрІІІІШІhНОЮ у НИ::!НаЧСННі ЙОПJ 5-ІКрСІ'УШПОрасуСІІlJІhНИХ 

кілносин, (ЩНИМ і::: ::::аІ·шІnно.ІЮ}tсnких нимірік І Ірака. За:шичаtі СІІранс,Іt

.lивість розглядають як в.1астивість права, виражену, зокрема, в рівноУІу 

юридичноУІ-у масштабі поведінки й у пропорційності юри;:шчної відпо

відальності вчиненоУІ-у правопорушенню. 

Європейський cy;:r з прав людини, який діс па підставі Європейської 
Конвенції про захист прав лодшш й основоположних сnобод [Uя 
КоІІВСІЩі5-І, ві;шовію ю ;to Закону України вiJt 17.07.1997 р. «Про рати
фікшtію КоІшсІщії нтю :шхист 11рав і основних cвoGo;L .ІЮJlИІІИ 1950 р., 
Псрн1ого 11ротоколу та 11ротоколін Nu N1 2, 4, 7, 1 І llO КоннснІ(ЇЇ», є час
тиною 3аконо;rакстка України, оскі;Іnки Украї'на киjнала оGок'и:жокою 

юрис;rикІІію ЄнроІІсйсnкого CYJlY з 11рак лю;rини:::; усіх 11итанn, ІІ(О сто
суються тлумачення й застосування Конuепuіїl, надаючи т.1умачення 
принuипу верховенства права, визначає такі вимоги, що випливають із 

uього принципу: 1) якість закону. ВажТІиnо зазначити, що пі;:r законо11 у 
uьо11у nипа;:rку ро.зумісться правоnа нор11а. Наса1шеред, закон поnинеп 

бути доступним особі (однозначним, зрозу11ілим, чітки11), прийнятим 
3 отриманн5-1 УІ устанош1сної ІІрОІІелури; 2) 3ахист ні;r снанілш1. Має Gут11 
стнорсниі1 ліЕкий мсхані3VІ :шGс3ІІсчснн~І І Іран і сноG(щ осоGи кі,т( нс:ш

конного посягання органів публічної влади. НасаУІперед, УІова йде про 

створення системи органів су;:rового контро.1ю і судового захисту, яка 

має забезпечити об'єктивний незалежний безсторонній захист особ:и на 

підетаnі nизначепої праnоnої процедури; 3) доступ ;:ro суду. Ця вимога с 
.1огічшr11 продоnжешrям попередньої і її :шбезпечешrяУІ. Вона о:шачас, 
ІІ(О кожна ocoGa УІ аЕ о;rнакокс 11рано на :шсрнснн~І J(O нс3а.ІежноІ·о CY.IlY, 
І І рано на :шхист у сулоному ІІ0р5-ІJlКУ, нрако на ІІО3ОН, 11рако на І Іри і~ Н5-ІТТ5-І 

законного судового рішення. Ніхто не вправі вмішуватися у здійснен

ня правосуддя; 4) юр:и_;:шчна визначеність. Ця виУІога найбільше про
являється у постановuі обов'язкового судового рішення, яке: а) не може 
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бути ні;rмінсно ЖОJ(НИМ J(Сржанним орr'аноVІ, окріVІ у кетанонленом у 3а

коном rrop~rлкy; б) у p<l3i нстуrrу йоr'О н :шконну с~иу мен-: обон\r3конr1і1 
характер нс:шлсжно ніл особи (юри;rичної або фіjичної), ~rкої нон о сто

сується; в) за будь-яке перешко;:rжання у його в:иконанні, затриманні 

виконання або позбавленні юридичної сил:и передбачається юр:и;:rична 

nідпоnі.J<Llьність; 5) невтручання законодавчої nлади у здійснення пра
восуддя. Законо;:rаnча n.1a;:ra n особі Берхоnної Ради України, як і власне 
інші юридичні та фіJичні особи. неnпраnі втручатися у щійснення пра
носу;(NІ :1 МСТОЮ }lOL~II'HCHH~I ІІСННОГО CYJ(OIIOI'O рlІІІСНЮІ. 

Натоміетn, rrpинrшrr законності t-: 3аІ<1Лhним rrpинrrиrroм ;rішrr-,нос

ті ;:rержавних органів. Одни:\1 із проявів цього принципу є прийняття 

Присяги ;:rержавного с.1ужбовuя, в якій він присягає « ... дотр:имувати-
ся Конституuії та законіn України, nтL1юnати їх у життя ... ~>. Законність 
державної с.1ужби знаходить сnій прояn у ТО:\1)'~ шо держашшй службо

nеuь зобоn'яJюшй виконуnати сnою професійну діяльність у межах, що 
нстанон.1rснr чинним :1аконо}(анстном. rюннонажснn ;rсржанноr·о орr·ану, 

н ~rкому нін 3аміщає J\Сржанну rюса,І~У. не нихот.rчи 3а ра\1КИ сноїх rю

са_;:ювих прав і обов'язків. Інакше кажучи, державний службовець може 

з;:rііkнюват:и тL1ьки ті ;:rії, які передбачені чинним законодавство:\-~. 

ІЗажтпши:\1 проявом законності ;:rержавної служби є те, що рішення, які 

приймас державний службовець, мають бути прийняті у :\1ежах його по
шюnажень і nідпоnі;:rати норматишю-праnоnим актам nищої юридичної 

си.Іrи. О;rни_v1 i:J стри_V1УІШJІJ, ві,1~ rropyнrcншr цм1r·о rrpиrщиrry с rrсрс,І~

бачсншr шо,І~о ;rсржашrих <:JІужGовців ІІИJКИ оGмсжсrн,, иких crtp}tMo
нaнo на :шбс3rrсчсннs.:r саVІс :шконності у ;rіюrr-,ності ;rсржанних органік 

у rriлoVІy, і ;rіюrr-,ності ;(сржанної с;rужGи, :1окрсма. )lсржанні службонці 

:юGон\r:1ані никонунати р(вrrорs.:r;(жснни та нкюінки сноїх ксрінникін, 

шо забезпечує реалізацію цього принuип)~ Попри це, реалізація uьoro 

принципу бу.1а б не повною, якби ст. 60 Конституuії України і ст. 12 
Закону <<Про держаnпу службу~> пе передбачилипраnана ni;:rмony nід nи

конання пеJакоrшого розпоря;:rжешrя чи пака зу. Цей копституційний 

посту.1ат, у першу чергу, стосусться ;:rержашшх службоnціn. 
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