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УДК 340.132.6 
 

Тлумачення права: проблеми 
визначення поняття, складу, 

практичної потреби 
 

У номудпі одайіжауії і мпмбйзвм – 
жапрмпувалля ноава омжкозрря жкіпру 
ноавмвзт лмок і нозлузнів є кйыфм-
взк нзралляк, мпкійщкз лавірщ їт 
нігбіо ж кдрмы жапрмпувалля ндодгба-
фає омжукілля їт жкіпру. Тйукафдлля 
ноава вігбуваєрщпя цмоажу, кмйз є 
нмродба жомжукірз і взжлафзрз жкіпр 
ндвлмгм ноавмвмгм гмкукдлру. Навірщ 

і рмгі, кмйз рдкпр жгаєрщпя яплзк і 
жомжукійзк, уд лдкмейзвм впралмвз-
рз бдж ндвлмгм оівля имгм рйукафдл-
ля.  

Ріжлі апндкрз номбйдкз гмпйі-
геувайзпя вірфзжлялзкз уфдлз-      
кз жмкодка Є.Євгоасмвмы [1], 
Б. Майзхдвзк [2], О. Канйілмвмы 
[3], Л. Цвігул [4] рмцм. Оглак акру-
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айщліпрщ алайіжу кмкнмлдлрів ноавм-
рйукафлмї ноакрзкз жбдоігаєрщпя    
ла рйі нмпрунмвмї жкілз наоагзгкз 
ноава в Укоаїлі ра лдмбтіглмпрі  
угмпкмлайдлля гіяйщлмпрі цмгм  
рйукафдлля ноава (Кмлпрзрууії 
Укоаїлз) могалів пугмвмї вйагз в 
Укоаїлі. 

Щм вваеарз рйукафдлляк ноа-
ва? Пмндодглщм кмела жавваезрз, 
цм рйукафдлляк ноава є ілрдйдкруа-
йщла гіяйщліпрщ, пноякмвала ла   
взжлафдлля жкіпру (пдлпу) нозлуз-
нів і лмок, жакйагдлзт у ноавмвзт 
рдкпрат («ноавмвзк рдкпрмк» є  кмл-
прзрууія, жакмл, пугмвд нодудгдлрлд 
ноавм, гмгмвіо, у гдякзт взнагкат – 
рак жвалд лднзпалд (ікнйіузрлд) 
ноавм) в кмлрдкпрі взоіхдлля ыоз-
гзфлмї пноавз. Нагайі бугдкм омжу-
кірз ніг «рйукафдлляк ноава» ндод-
ваелм ракд рйукафдлля, якд жгіип-
лыєрщпя пугмк (пугмвд рйукафдлля) 
цмгм бугщ-якмгм взгу ноавмвмгм 
рдкпру. 

Тйукафдлля ноава як гіяйщліпрщ 
ндодбуває в кммогзларат рощмт вдйз-
фзл – жкіпру ноава, лабмоу сакрів 
(ыозгзфлі мбправзлз, які нмродбуырщ 
взоіхдлля фдодж жапрмпувалля ноава) 
і цд мглмгм – наоагзгкз омжукілля 
ноава в галмку пупнійщпрві, яка врі-
йдла в ноавмвіи гмкрозлі. Ілкмйз 
мпралліи сакрмо іпрмрлм нозкдлху-
ырщ, мглак ваорм жажлафзрз тмфа бз 
рд, цм ланозкйаг у оіхдллі у пноаві 
District of Columbia v. Heller (2008) 
ном рйукафдлля «ноава ла жбомы» 
(Доуга нмноавка) Вдотмвлзи Суг 
США вігпрдезв і нмпйавпя ла нмлаг 
50 лаукмвзт гедодй, взгалзт номря-
гмк мпралліт рощмт прмйірщ. Взтмгяфз 
ж рмгм, цм лавдгдлі «роз прмвнз» 
рйукафдлля пакі ндодбуваырщ у нмп-
ріилмку оупі, нмродба в рйукафдллі є 
ваейзвмы і нмпріилмы пкйагмвмы 
ыозгзфлмї ноакрзкз.  

Ваейзвм жажлафзрз, рйукафдлля 
ноава лікмйз лд кмед карз йзхд 
ілрдйдкруайщлу (ніжлавайщлу) кдру. 
Віграк имгм пйіг вігоіжлярз віг ыоз-
гзфлзт кмлпуйщрауіи, які бджнмпдод-
глщм лд взпрунаырщ пкйагмвмы ном-
удпу жапрмпувалля ноава.  

Скйаг рйукафдлля ноава як 
ыозгзфлмї гіяйщлмпрі кає лапрунлзи 
взгйяг. 

1. Мдра рйукафдлля ноава – ом-
жкозрря жкіпру (пдлпу, жлафдлля) 
ноавмвмгм рдкпру ра имгм кмлкодрзжа-
уія в кмлрдкпрі ноавмжапрмпмвлмї 
номбйдкз. Ммела жажлафзрз нм-
ілхмку: жавгалляк рйукафдлля ноава 
є взжлафдлля рмгм, цм є жагайщлд 
ноавзйм у пвірйі лабмоу кмлкодрлзт 
ыозгзфлзт мбправзл. 

Вігнмвігі ла жанзралля «цм мжла-
фає?» прмпмвлм ноавмвмгм рдкпру км-
ейзвм гмпяглурз оіжлзкз жапмбакз. 
Тозвайзи фап у ноавмрйукафліи 
ноакрзуі ихймпя ном омжкозрря «вмйі 
жакмлмгавуя» (якзи омжуківпя як 
ндовзллзи лакіо пуб’єкра ноавмрвм-
одлля), цм буйм таоакрдолд і гйя 
оагялпщкмї і гйя акдозкалпщкмї рдм-
оіи рйукафдлля (рдмоія мозгілайіжку) 
[5, п. 57]. У пуфаплзт укмват ракзи 
нігтіг нмвзлдл бурз нмгмйалзи, рмф-
ліхд – іпрмрлм омжхзодлзи жа оату-
лмк лмвірліт рйукафлзт кдрмгзк, які 
акудлруырщ ла гоуні ілхзт ваейзвзт 
нмкажлзків ноава: віг кммогзлар пуп-
нійщлзт уіллмпрди, жакйагдлзт гм 
ноавмвмгм рдкпру, мб’єкрзвлзт 
жв’яжків впдодгзлі рдкпру ра прмпмвлм 
ілхзт рдкпрів, гм «мфікувалзт од-
жуйщрарів» віг имгм одайіжауії ра жа-
прмпувалля (пмуіайщлмгм дсдкру). 

Мдрмы рйукафдлля в хзомкмку 
омжукіллі кмед бурз ракме взоіхдл-
ля, жмкодка, ракзт пзруауіи, 
нмв’яжалзт іж ноавмжапрмпувалляк: 

а) пундодфйзвмпрі (кмйіжіилмпрі) 
ноавмвзт рдкпрів (абм пдгкдлрів в 
мглмку ноавмвмку рдкпрі). Сака нм 
пмбі кмйіжіиліпрщ гвмт абм кійщкмт 
ноавмвзт рдкпрів взоіхуєрщпя хйя-
тмк мбоалля гйя жапрмпувалля вігнм-
віглмгм ноавмвмгм рдкпру. Оглак, як-
цм кмйіжія номявйяєрщпя в мглмку 
ноавмвмку рдкпрі (і, рзк бійщхд, в 
мгліи ноавмвіи кмлпроукуії) – у ра-
кмку взнагку нмпрає нзралля ном 
ыозгзфлу взжлафдліпрщ галмгм пдг-
кдлру ноавмвмгм рдкпру, а віграк – 
ндодгбафуваліпры вігнмвіглмї лмокз. 
Така пзруауія кмед бурз взоіхдла 
йзхд фдодж рйукафдлля; 



Тлумачення права: проблеми визначення поняття, складу, практичної . . . 
 

 

           135  

б) пзруауії «номгайзлз» в жакмлі. 
Взоіхзрз пзруауіы «номгайзлз» в 
жакмлі кмейзвм хйятмк нігбмоу и 
жапрмпувалля птмезт ноавмвзт лмок 
(алаймгія жакмлу), а жа їт вігпурлмпрі 
– фдодж жапрмпувалля вігнмвіглзт 
нозлузнів ноава (алаймгія ноава). 
Сугмвд рйукафдлля в мбмт взнагкат 
пноякмвалд ла муілку лмок і нозл-
узнів, а в гоугмку взнагку – нм пурі, 
ла кмлпроуывалля «вігпурлщмї» ноа-
вмвмї лмокз, жкіпр якмї взвмгзрщпя 
фдодж рйукафдлля нозлузнів ноава, 
ном цм бугд пкажалм лзефд.     

Оред, кдрмы рйукафдлля ноава є 
омжкозрря жкіпру ноавмвмгм рдкпру, 
якд нмйягає в фіркмку мкодпйдллі 
взжлафдлзт ноав і мбмв’яжків 
пуб’єкрів гйя взоіхдлля кмлкодрлмї 
ыозгзфлмї пноавз. Якцм кмомркм, 
кдра рйукафдлля – лагарз ноаву бі-
йщхмї взжлафдлмпрі в пвірйі кмлкодр-
лзт ыозгзфлзт мбправзл. 

2. Суб'єкрз рйукафдлля ноава – 
пугз, ілхі гдоеавлі могалз фз мкодкі 
мпмбз. Окодкі мпмбз абм їт 
мб’єглалля («родрі мпмбз» в пугмвмку 
номудпі) кмеурщ пнозярз пугмвмку 
рйукафдллы фдодж кдталіжк нмгалля 
дкпндорлмгм взплмвку «amicus curiae» 
цмгм омжукілля ноавмвмгм рдкпру, 
якзи кмед бурз вжярзи пугмк гм ува-
гз ра взкмозпралзи у кмрзвуваллі 
оіхдлля. Бугщ-яка гіяйщліпрщ в псдоі 
одайіжауії і жапрмпувалля ноава нмфз-
лаєрщпя жі пнозилярря ноава, омжу-
кілля имгм жкіпру. Цд таоакрдолм і 
гйя жакмлмгавуя, якзи утвайыє жа-
кмл, вігхрмвтуыфзпщ віг омжукілля 
кде пвмїт кмлпрзрууіилзт нмвлмва-
едлщ ра віг омжукілля лзк уійди ра 
нозлузнів кмлпрзрууії в апндкрі кмл-
кодрлмгм нзралля, якд одгуйыєрщпя 
лзк. На ілхзт оівлят жгіиплдлля 
ноава вігбуваырщпя алаймгіфлі номуд-
пз. 

Сугз (мпмбйзвм кмлпрзрууіилі і 
вдотмвлі пугз) вігоіжляырщпя в ущмку 
оягі ндодгмвпік рзк, цм їт оіхдлля, 
які мбґоулрмвалі ла мплмві рйукафдл-
ля ноава, каырщ мбмв’яжкмвд жлафдлля 
і пйуеарщ лмокарзвлзк жоажкмк ла 
каибурлє ніг фап омжгйягу алаймгіф-
лзт пноав (в якзт жбігаырщпя вігнм-

віглі нзралля ноава і сакру). Навірщ 
якцм в пугів вігпурлє жакоінйдлд 
жакмлмк нмвлмваедлля цмгм рйука-
фдлля ноава, вмлз жгіиплыырщ имгм 
ла ноакрзуі, вігрвмоыыфз в кмрзву-
вайщліи фапрзлі оіхдлля вйаплд ба-
фдлля (і омжукілля) жкіпру нозлузнів 
ра лмок ноава, які нігйягаырщ жапрм-
пуваллы гм кмлкодрлзт ыозгзфлзт 
мбправзл. 

Як вігмкм, вндохд ж узк жіхрмв-
тлувпя Вдотмвлзи Суг США у пноа-
ві «Маобдоі номрз Мдгіпмла» (1803), 
гйя якмгм Кмлпрзрууія США 1787 
омку ноякм лд впралмвзйа нмвлмва-
едлщ лі цмгм кмлромйы жа її вдотм-
вдлпрвмк, лі цмгм її рйукафдлля. 
Вдотмвлзи Суг вжяв ла пдбд і ноак-
рзфлзи жатзпр кмлпрзрууії (омжгйяг 
нмгіблзт нзралщ є "оіхуфд псдомы і 
мбмв'яжкмк пугмвмї вйагз", рак пакм 
як і взжлафарз "цм гйапзрщ жакмл"), і 
рйукафдлля, взпймвзвхз нмжзуіы: 
«…Ті, трм жапрмпмвує ноавзйа гм 
мкодкзт взнагків нмвзллі, в кіоу 
лдмбтіглмпрі, омж'яплыварз і ілрдон-
одруварз уі ноавзйа». На имгм гукку, 
«уд взнйзває ж пакмї пурлмпрі пугмвмї 
вйагз» [6]. 

Віграк, пугз жгіиплыырщ рйука-
фдлля як жа іліуіарзвмы унмвлмваед-
лзт пуб’єкрів, які жвдораырщпя ж віг-
нмвіглмы взкмгмы (рйукафдлля як 
мкодкд номвагедлля), рак і в номудпі 
мбґоулрувалля вйаплзт оіхдлщ (рйу-
кафдлля як пкйагмва кмрзвауії оі-
хдлля).   

Обґоулрувалля пугмк пвмгм оі-
хдлля жавегз кіпрзрщ рйукафлу 
пкйагмву, взтмгяфз ж рмгм, цм віл 
мбмв’яжкмвм нмвзлдл взпймвзрз пвмї 
кіокувалля ж нозвмгу гвмт апндкрів: 
а) жкіпру ноавмвзт рдкпрів, жапрмпмв-
лзт гм взоіхувалмї пноавз (рзт, які 
пуг жбзоаєрщпя жапрмпуварз гм кмлк-
одрлзт езррєвзт мбправзл); б) цмгм 
вйаплзт нмвлмваедлщ ла взоіхдлля 
галмї пноавз, які ракме жаплмвалі ла 
жкіпрі ндвлзт ноавмвзт рдкпрів. Ала-
йіж і кмлпрарауія лавдгдлмгм в пугм-
вмку оіхдллі є ваейзвмы пкйагмвмы 
имгм лайделмгм мбґоулрувалля. 

3. Об'єкр рйукафдлля ноава, віг-
рак, пкйагаырщ вігнмвіглі ноавмві 
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рдкпрз. Оглак взоіхдлля ыозгзфлмї 
пноавз кмед жірклурзпя ж «номгайз-
лмы» в ноаві, вігпурліпры жмвлі вз-
оаедлзт ыозгзфлзт нмймедлщ. Чз-
кайм ноавмвзт нозлузнів і лмок є 
уійкмк лджакоінйдлзкз у нзпщкмвмку 
взгйягі абм є жгагувалзкз, айд лд-
омжкозрзкз  (ланозкйаг, жкіпр і мб-
пяг ноав йыгзлз, як жакоінйдлзт, рак 
і ноякм лд жгагалзт у кмлпрзрууії, 
нозлузнів, які жгагалі, айд жмвпік 
лдомжкозрі в ліи). Дйя жоуфлмпрі впі 
ваоіалрз мб’єкра рйукафдлля бугдкм 
икдлуварз «ноавмвзк рдкпрмк». 

Поавмві рдкпрз лапноавгі є оіж-
лмкалірлзкз (кмлпрзрууії, жакмлз, 
гмгмвмоз), вмлз оіжлярщпя жа ноавм-
взк таоакрдомк, «вікмк», мсмокйдл-
ляк рдкпру рмцм. Їт мпмбйзвмпрі, жві-
плм, бджнмпдодглщм внйзваырщ ла 
взбіо кдрмгів їтлщмгм рйукафдлля. 

4. Обпяг рйукафдлля ноава (жвз-
фаилд рйукафдлля і рйукафдлля-
кмлпроуывалля лмокз). Тйукафдлля 
нмйягає ндодваелм у омжкозррі жкіпру 
(пдлпу, жлафдлля, пкзпйу) ноавмвмгм 
рдкпру (ланозкйаг, ноавмвмї лмокз). 
Оглак, рйукафла гіяйщліпрщ пугів 
кмед нмйягарз і гдцм в ілхмку – у 
кмлпроуываллі жкіпру лмокз, якмї лд 
буйм оаліхд. Ілкмйз раку гіяйщліпрщ 
лажзваырщ «пугмвмы ноавмрвмофіп-
ры», цм лд є кмодкрлзк гйя нмжла-
фдлля галмгм сдлмкдлу, мпкійщкз впд 
е ігдрщпя ном взявйдлля пугмк ноава 
ла нігправі омжукілля нозлузнів 
ноава ж мгйягу ла кмлкодрлі мбправз-
лз пноавз, а лд буквайщлд «првмодл-
ля» ноава. Суг лд є війщлзк у првм-
одллі ноава, як уд таоакрдолм гйя, 
ланозкйаг, наойакдлру фз ілхзт 
ноавмрвмофзт могалів.  

Ндмбтіглм жажлафзрз, цм жвзфаи-
лд рйукафдлля, ж мглмгм бмку, ра 
кмлпроуывалля ноава, ж ілхмгм, віг-
оіжляырщпя и гедодйакз рйукафдлля: 
якцм ндохд жмпдодгеуєрщпя ла рдкпрі 
і имгм проукруоі, рм гоугд лзкз лд 
мбкдеуєрщпя, взкмозпрмвуыфз ракме 
кардоіайз нмжа рдкпрмк (нозлузнз 
ноава, ікнйіузрлд ноавм).  

Пдохзк нозкйагмк ракмгм кмлп-
роуывалля (ла оівлі кмлпрзрууії) 
буйм оіхдлля Вдотмвлмгм Сугу США 

в пноаві «Маобдоі номрз Мдгіпмла» 
(1803). Взтмгяфз ж рмгм, цм Кмлгодп 
лд кіг жвзфаилзкз жакмлакз влмпзрз 
жкілз гм Кмлпрзрууії, Суг взрйука-
фзв її рак, цм ж ущмгм взнйзвайм: 1) 
Кмлпрзрууія кає вдотмвдлпрвм нмоів-
лялм ж ілхзкз жакмлакз; 2) ілхі жа-
кмлз є лдгіиплзкз, якцм вмлз пунд-
одфарщ Кмлпрзрууії; 3) пакд Вдотмв-
лзи Суг кає нмвлмваедлля утвайы-
варз оіхдлля ном лдкмлпрзрууіиліпрщ 
жакмлів. Жмглмї ж узт рощмт лмок у 
Кмлпрзрууії США лд буйм ндодгба-
фдлм [6]. 

Щд мглзк нозкйагмк «кмлпроу-
ывалля лмокз» є смокуйывалля 
Кмлпрзрууіилмы Рагмы Фоалуужщкмї 
Рдпнубйікз в мглмку ж оіхдлщ у 1971 
омуі нмлярря «кмлпрзрууіилмгм бйм-
ку». Цзк оіхдлляк, жмкодка, буйм 
впралмвйдлм, цм мбпяг омжукілля 
Кмлпрзрууії бугд мтмнйыварз лд йз-
хд рдкпр Кмлпрзрууії 1958 омку, а и 
ракме лзжку ілхзт гмкукдлрів ра 
ноавмвзт нозлузнів, які жгагуырщпя 
у нодакбуйі Кмлпрзрууії, жмкодка, 
Ддкйаоауія ноав йыгзлз ра гомкагя-
лзла 1789 омку, нодакбуйа Кмлпрз-
рууії 1946 омку ра ілхі. У ракзи пнм-
піб Кмлпрзрууіила Рага, мкоік ілхм-
гм, іпрмрлм омжхзозйа вйаплі нмвлм-
ваедлля, мпкійщкз нодгкдр її кмлром-
йы жа «кмлпрзрууіиліпры» акрів прав 
мтмнйыварз акрз, лд ндодгбафдлі нд-
овзллмы одгакуієы Кмлпрзрууії 1958 
омку [7].  

5. Рджуйьрар рйукафдлля ноава – 
смокувалля пугмвмї гмкрозлз, яка 
пноякмвала ла лагалля абм нігвзцдл-
ля взжлафдлмпрі ноавмвмгм рдкпру. 
Зкіпр ноавмвмгм нозлузну абм ноавм-
вмї лмокз, якзи пкмлпроуимвалзи 
пугмк влапйігмк рйукафдлля ноавмвм-
гм рдкпру, є номгукрмк ракмї гіяйщлмп-
рі. Сугмва гмкрозла є мсіуіилмы ноа-
вмвмы гмкрозлмы, яка взпрунає нмв-
лмуіллзк гедодймк ноава. 

Поакрзфла нмродба гйя рйука-
фдлля ноава. На ндохзи нмгйяг, вз-
гаєрщпя, цм рйукафдлля ноава нмроі-
блд йзхд рак і рмгі, гд і кмйз ноавм-
взи рдкпр в пзйу гдсдкрлмпрі є лдгм-
пкмлайзк (лджомжукійзк, лдяплзк), в 
пзйу фмгм ноавмві лмокз нмжбавйдлі 
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ндодгбафувалмпрі. Оглак уд лд жмвпік 
рак.  

Ларзлпщкзи взпйів «іn claris non 
fit interpretatio» (яплзи взнагмк лд 
нмродбує рйукафдлля) нм-лмвмку 
фзраєрщпя (і рйукафзрщпя) в пуфаплзт 
укмват. Хмфа гуед фапрм жгаєрщпя, цм 
ноавмвзи рдкпр кає лапрійщкз мфдвз-
глзи (яплзи, жомжукійзи, ноавзйщ-
лзи) жкіпр, цм лапноавгі вігпурля 
нмродба в имгм рйукафдллі. Оглак, 
лавірщ ном раку «мфдвзгліпрщ» (як 
єгзлзи ваоіалр рйукафдлля) првдо-
геуварз пкйаглм, гмнмкз рдкпр лд 
був взрйукафдлзи тмфа бз ндовзллм 
(ра и пак рдокіл «рйукафдлля» нмр-
одбує рйукафдлля). 

Пмпрунмвм нозтмгзйм ілхд омжу-
кілля нмродбз рйукафдлля. Щд в 
1840 омуі Ф. К. смл Савілщї фіркм 
номявзв омжукілля нмпріилмї нмродбз 
в рйукафдллі ноава: «Вмлм є лдмбтіг-
лзк гйя кмелмгм жакмлу, якзи нмвз-
лдл езрз, і в уіи имгм лдмбтіглмпрі 
нмйягає мглмфаплм і имгм взноавгал-
ля. Ймгм [рйукафдлля] жапрмпувалля, 
віграк, лд мбукмвйдлм взнагкмвмы 
мбправзлмы лдяплмпрі жакмлу, як гу-
кає багарм трм  (§ 50). Поавга, жавгя-
кз ущмку вмлм кмед бурз мпмбйзвм 
ваейзвзк і оджуйщрарзвлзк…» [8, 
п. 387 – 388]. 

Сноавгі, цд гм жапрмпувалля км-
едл ноавмвзи рдкпр (имгм пдгкдлр) 
нмвзлдл мрозкарз рйукафдлля, якд 
вкйыфає, нозлаиклі, ракі комкз: 
а) мбґоулрувалля взбмоу галмгм ноа-
вмвмгм рдкпру (пдгкдлру) гйя жапрм-
пувалля пакд гм кмлкодрлзт мбпра-
взл; б) вкажівку кдрз, ла гмпяглдлля 
якмї віл пноякмвалзи (ланозкйаг, 
врійдлля кмлпрзрууіилмгм нмймедлля 
абм взоіхдлля пупнійщлмї номбйдкз); 
в) жв'яжмк ж ілхзкз ноавмвзкз рдкп-
ракз (пдгкдлракз), омжукілля якзт є 
лдмбтіглзк гйя взоіхдлля галмї 
пноавз. Впі лавдгдлі комкз, нм пурі, є 
рйукафдлляк. 

Ндмбтіглм омжукірз, цм нмродба 
в рйукафдллі ноава взнйзває ндод-
гмвпік іж пурліплмї нозомгз ноава, 
якд пноякмвалд ла жагайщлд і багарм-
оажмвд водгуйывалля нмвдгілкз лд-
взжлафдлмї кійщкмпрі йыгди.  

Цікавм взжлафає раку нмродбу 
Євомндипщкзи пуг ж ноав йыгзлз у 
оіхдлля у пноаві "Скмнмййа номрз 
Ірайії" (2009): «…Напйігкмк рмгм 
нозлузну, цм жакмлз нмвзллі бурз 
жагайщлзкз у жапрмпуваллі, є рд, цм 
смокуйывалля нзпалзт жакмлів лд 
жавегз є рмфлзкз. Оглієы жі пралга-
орлзт рдтлік одгуйывалля пупнійщлзт 
віглмпзл жа гмнмкмгмы жакмлів є вз-
кмозпралля жагайщлзт нмлярщ ла ном-
рзвагу взфдонлмку ндодйіку. Цд 
мжлафає, цм багарм жакмлів лдкзлуфд 
смокуйыырщпя фдодж рдокілз, кмроі, 
бійщхмы фз кдлхмы кіомы, є лдфір-
кзкз, а їтля ілрдонодрауія ра жапрм-
пувалля жайдеарщ віг ноакрзкз. Тмку 
у бугщ-якіи пзпрдкі жакмлів, лджайде-
лм віг оівля фіркмпрі їт смокуйывал-
ля, у р. ф. нмймедлщ козкілайщлзт 
жакмлів, лдкзлуфзк є дйдкдлр пугм-
вмї ілрдонодрауії. Пмродба омж’яп-
лдлля лдгмпрарлщм фіркзт нмймедлщ 
ра їт аганрауії гм жкілывалзт мбпра-
взл іплуварзкд жавегз (нігкодпйдлля 
аврмоа). Взжлафдліпрщ жакмлу, тмф і є 
лагжвзфаилм баеалмы, номрд кмед 
пнозфзлзрз лагкіолу пувмоіпрщ; коік 
рмгм, жакмл нмвзлдл ужгмгеуварзпщ жі 
жкілывалзкз мбправзлакз. Взомк 
пугу нозжлафдлзи, жмкодка, омжвіы-
варз ноавмрйукафлі пуклівз…» [9]. 

У оіхдллі у пноаві «Ойдкпалго 
Вмйкмв номрз Укоаїлз» (2013), гд 
жмкодка ихймпя ном жкіпр рдокілу 
«нмоухдлля нозпягз пуггі», Євом-
ндипщкзи пуг ж ноав йыгзлз ракме 
нігкодпйзв омйщ рйукафдлля у ла-
галлі взжлафдлмпрі жагайщлзк смо-
куйывалляк: «…Суг лагагує, цм лая-
вліпрщ кмлкодрлмї і нмпйігмвлмї ноак-
рзкз рйукафдлля вігнмвіглмгм нмйм-
едлля жакмлу буйа сакрмомк, якзи 
нозжвів гм взплмвку цмгм ндодгба-
фувалмпрі жажлафдлмгм нмймедлля. 
Хмфа уди взплмвмк був жомбйдлзи у 
кмлрдкпрі пзпрдкз жагайщлмгм ноава, 
рйукафдлля, жгіиплывалд пугмвзкз 
могалакз, лд кмед лдгммуілыварзпя 
и у пзпрдкат кмлрзлдлрайщлмгм ноава 
ноз жабджндфдллі ндодгбафувалмпрі 
жакмлмгавфзт нмймедлщ. Сакд уі мо-
галз нмвзллі нмпйігмвлм рйукафзрз 
рмфлд жлафдлля жагайщлзт нмймедлщ 
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жакмлу ра омжпіыварз бугщ-які пуклі-
вз цмгм имгм рйукафдлля (нігкодп-
йдлля аврмоа)…» [10]. 

Оред, лдмбтігліпрщ рйукафдлля 
ноава в ноавмжапрмпмвлмку кмлрдкпрі 
взнйзває ж гвмт укмв: а) лаявлмпрі 
лдмглмжлафлмпрі в ноавмвмку рдкпрі; 
б) взоіхдлля кмлкодрлмї пноавз вз-
кагає нмгмйалля лдмглмжлафлмпрі 
ноавмвмгм рдкпру. Ці гві укмвз є вжа-
єкмнмв'яжалзкз і йзхд їтля пукун-
ліпрщ гмжвмйяє кмлпраруварз ном лая-
вліпрщ ноакрзфлмї нмродбз в рйука-
фдллі ноава. 

Оглак, нмпрає нзралля: цм вва-
еарз «лдмглмжлафліпры ноавмвмгм 
рдкпру»? Як уед вігжлафаймпя, бугщ-
якзи рдкпр нмродбує рйукафдлля. 
Пмпралмвка нзралля ном мглмжлаф-
ліпрщ/лдмглмжлафліпрщ ноавмвмгм рдк-
пру взпрунає нзралляк лайделмї ао-
гукдлрауії мглієы іж прмоіл у пноаві, 
жауікавйдлмї у рйукафдллі (як нігпра-
вз гйя взоіхдлля пноавз). Оглак, 
каырщ кіпуд пзруауії, кмйз нмродба в 
рйукафдллі ноава є мфдвзглмы. 

Лмл Л. Фуййдо (1902 - 1978) 
мнзпує нмродбу в рйукафдллі лавірщ 
лаибійщх «номпрмгм» рдкпру в ракзи 
кукдглзи пнмпіб: кмвйяв, у удлроі 
вдйзкмгм кіпра жлатмгзрщпя жвзфаи-
лзи наок і гйя имгм жатзпру віг лд-
баеалзт врмоглдлщ утвайыєрщпя жа-
кмл, якзи мгмймхує ноавмнмоухдл-
ляк в'їжг ла рдозрмоіы наоку бугщ-
якмгм роалпнморлмгм жапмбу. Айд нмп-
рає нзралля: цм вваеарз «роалпнмо-
рлзк жапмбмк» ж рмфкз жмоу ущмгм 
жакмлу? Є взнагкз, які взоіхзрз 
йдгкм: гдпярзрмлла валраеівка жабм-
омляєрщпя, гзряфа кмйяпка гмжвмйя-
єрщпя. Тодба жажлафзрз, цм уі гва 
оіхдлля йдгкі лд рмку, цм їт кмела 
взвдпрз жі пймвлзка. Нанозкйаг, роа-
лпнморлзи жапіб взжлафаєрщпя як «рд, 
в фмку абм ла фмку кмела ндодвмжз-
рз йыгди абм одфі...». Тме мфдвзглм, 
цм жгіглм ж уієы гдсіліуієы гзряфі 
кмйяпкз ра валраеівкз мглакмвм жа-
пйугмвуырщ ла лажву «роалпнморлзи 
жапіб». Ммела, віграк, гіирз взплмвку 
ном оіжлзуы кіе гзряфмы кмйяпкмы і 
валраеівкмы лд рмку, цм рак у пймв-
лзку жанзпалм, а влапйігмк мбкіокм-

вувалля жлафдлля пймва «наок». З 
ущмгм Лмл Л. Фуййдо омбзрщ взплм-
вмк, цм гмймвлзк нодгкдрмк рйука-
фдлля галмгм жакмлу є лд пакд пймвм 
«наок», а рд, як имгм жлафдлля гйя 
езрря йыгди пнозикаырщ у пупнійщп-
рві [11, п. 41-42]. 

Офдвзглі пзруауії ноакрзфлмї нм-
родбз в рйукафдллі ноава. Наибійщх 
нмхзодлзкз ж лзт взпрунаырщ ла-
прунлі. 

1. Поавмжапрмпмвла пзруауія вз-
кагає жапрмпувалля пугмк рак жвалмгм 
«лднзпалмгм ноава» (ікнйіузрлмгм 
ноава). Йгдрщпя ном ланмвлдлля жкі-
прмк «лднзпалзт нозлузнів» (лд жга-
галзт у кмлпрзрууії), які взнйзваырщ 
іж нозомгз ноава і ноавмвмї пзпрдкз 
(ланозкйаг, нозлузн пноавдгйз-
вмпрі, нозлузн уійіплмпрі ноавмвмї 
пзпрдкз, її лдндодовлмпрі, нозлузн 
номнмоуіилмпрі). Дм уієї кардгмоії 
ракме лайдезрщ взоіхдлля нзралщ, 
нмв'яжалзт іж омжукілляк і жапрм-
пувалляк рак жвалзт «лднзпалзт 
ноав йыгзлз», ла які нодрдлгує мпм-
ба. 

2. Запрмпуваллы ніг фап взоі-
хдлля ыозгзфлмї пноавз нігйягає 
нмймедлля ноавмвмгм рдкпру, якд кає 
вігкозрзи таоакрдо (ланозкйаг, кмл-
прзрууіилі нозлузнз ноава). Такзи 
пдгкдлр рдкпру тмф і є нзпщкмвм вз-
оаедлзк, айд имгм жкіпр лд псмоку-
йщмвалм лі в рдкпрі, лі в пугмвіи гмк-
розлі.  

3. Затзпр ноав йыгзлз нмродбує 
нмхуку «пноавдгйзвмгм байалпу» ра 
ужгмгедлля кіе кійщкмка нозлузна-
кз ноава фз кійщкмка ноавмвзкз лм-
окакз, які жакоінйыырщ ноава йыгз-
лз. «Зваеувалля» ваейзвмпрі жапрм-
пувалля гм кмлкодрлзт мбправзл рмгм 
фз ілхмгм нозлузну ноава абм ілрдл-
пзвлмпрі гдоеавлмгм вроуфалля гм 
мглмгм ж ноав йыгзлз жгіиплы-    
єрщпя пугакз взкйыфлм фдодж рйука-
фдлля. 

4. Взоіхдлля пноавз нмродбує 
взжлафдлля пурлмпрі ра гмпяелмпрі 
ноав йыгзлз, жмкодка номвдгдлля 
кдеі гмнупрзкмгм мбкдедлля жгіип-
лдлля ноава йыгзлз ж бмку нубйіф-
лзт вйапрди – рака гіяйщліпрщ кмед 
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бурз жгіиплдла взкйыфлм хйятмк 
пугмвмгм рйукафдлля. 

5. Наявліпрщ «номгайзлз», кмйіжії 
фз ілхмї пзпрдклмї гдсмокауії в ноа-
вмвмку рдкпрі, які ндодхкмгеаырщ 
ноавмвіи лмокі бурз ндодгбафувалмы. 
У взнагку «номгайзлз» пуг, як взцд 
буйм жажлафдлм, нм-пурі «кмлпроуыє» 
лмоку, яка нмвзлла бурз жапрмпмвала 
гм езррєвмгм взнагку, в кілудвмку 
оджуйщрарі мкодпйыыфз її жкіпр, взтм-
гяфз ж нозлузнів ноава. Віграк, пуг у 
взнагкат лаявлмпрі гдсдкрів ноава 
нм-пурі жгіиплыє рйукафдлля лд йзхд 
рмгм рдкпру, якзи є мб’єкрмк рйука-
фдлля, а и ілхзт мкодкзт рдкпрів, 
взвмгяфз ж їт омжукілля ндвлу лмо-
карзвлу кмлпроукуіы (ілхзкз пйм-
вакз – «кмлпроуыє ноавм»). 

6. Ндмглмжлафліпрщ ноакрзкз жа-
прувалля ноавмвмгм рдкпру пугакз ра 
ілхзкз могалакз гдоеавлмї вйагз. 
Змкодка, Кмлпрзрууіилзи Суг Укоа-
їлз в мгліи ж утвай (№ 3-у/2015) 
жажлафзв, цм «ніг лдмглмжлафлзк 
жапрмпувалляк нмймедлщ Кмлпрзрууії 
Укоаїлз абм жакмлів Укоаїлз пйіг 
омжукірз оіжлд жапрмпувалля мглзт і 
рзт ед лмок узт ноавмвзт акрів пу-
гакз Укоаїлз, ілхзкз могалакз 
гдоеавлмї вйагз жа мглакмвзт ыоз-
гзфлм жлафзкзт мбправзл» [12]. 

Мдеі рйукафдлля ноава. Кмйз 
игдрщпя ном рйукафдлля ноава пугмк, 
имгм омжпуг у ущмку нзраллі лд є 
абпмйырлзк. Як укажував гмймва 
Вдотмвлмгм Сугу Іжоаїйы Ааомл Ба-
оак, мбкдедліпрщ пуггівпщкмгм рйука-
фдлля жаплмвала ла: 1) номудгуолзт 
мбкдедллят, які нмйягаырщ у рмку, 
цм пугмвд оіхдлля ном рйукафдлля 
нігйягає мбґоулруваллы, як і бугщ-
якд ілхд оіхдлля пуггі. Суггя лд 
«кзгає кмлдрз», омбйяфз ндвлі вз-
плмвкз, а хукає аогукдлрз и взбугм-
вує їт пзпрдку, ж якмї номявйяєрщпя 
фмку пакд пуг нозихмв гм галмгм 
взплмвку; 2) кардоіайщлзт мбкдедл-
лят, які нмйягаырщ у рмку, цм пуггя 
рйукафзрщ ноавм, тмф і ла вйаплзи 
омжпуг, мглак, взтмгяфз ж нозлузну 
омжуклмпрі. Цд мжлафає, цм рйука-
фдлля лд є пвавійщлзк і ндодгбафає, 
цм жгіиплыєрщпя оауімлайщлм, ж гм-

розкалляк взкмгз пвігмкмгм воату-
валля проукруоз і омжвзрку лмокарз-
влмї пзпрдкз, омжвзрку пугмвзт упра-
лмв, могалів, які првмозйз і жапрмпм-
вуырщ вігнмвіглі лмокз, вжаєкмвіглм-
пзлз кіе пугмвмы і жакмлмгавфмы ра 
взкмлавфмы гійкакз вйагз. Ілхзкз 
пймвакз, жакмлу абм нодудгдлру, ла 
имгм гукку, «родба лагаварз рйука-
фдлля, якд лаикоацзк фзлмк втмгзрщ 
гм кмкнйдкпу уіллмпрди (нозлузнз, 
нмйірзка і пралгаорз) пупнійщпрва, як 
вмлз іплуырщ ла кмкдлр оіхдлля, 
жбдоігаыфз уійіпліпрщ пзпрдкз і її 
могаліфлд жомпралля ра бдоуфз гм 
увагз ілпрзрууіилі і кіеілпрзрууіилі 
номбйдкз ноавмпуггя» [13, п. 36 - 37, 
46]. 

Ілпроукдлрайщлм, мкоік ілхмгм, 
лавдгдлд мжлафає, як укажав в мглмку 
ж пвмїт оалліт оіхдлщ Фдгдоайщлзи 
кмлпрзрууіилзи пуг Нікдффзлз, цм 
ноавмвзи рдкпр нмвзлдл рйукафзрзпя 
«жгіглм ж Кмлпрзрууієы», цм гмжвм-
йяє пуггів «мбкдезрз абм омжхзозрз 
вмйы жакмлмгавуя» (оіхдлля Пдохм-
гм Сдлару віг 11 фдовля 1958 омку). 

Мдрмгз рйукафдлля. Нагайі нмп-
рає номбйдка агдкварлмгм взбмоу 
кдрмгів рйукафдлля, жв’яжку фз пнів-
віглмхдлля кіе лзкз, а ракме кме-
йзвмї лаявлмпрі ндвлмгм айгмозрку в 
їт уезваллі. Така номбйдка жапйугм-
вує мкодкмї увагз, мглак, ужагайщлы-
ыфз рйукафлу ноакрзку багарщмт 
жаоубіелзт пугів, пйіг жвдолурз увагу 
ла гдкійщка мплмвлзт (лаибійщх 
уезвалзт) кдрмгз. Кйапзфлмы в 
ущмку взнагку пйіг уваеарз раку 
ыозгзфлу нмжзуіы Фдгдоайщлмгм 
кмлпрзрууіилмгм Сугу Нікдффзлз, 
взпймвйдлу в 1960 омуі: «Тмгі як 
«пуб’єкрзвла» рдмоія взтмгзрщ ж іпрм-
озфлмї вмйі жакмлмгавуя – аврмоа 
жакмлу, имгм кмрзвів в їт іпрмозфлм-
ку вжаєкмжв’яжку, «мб’єкрзвла» рдм-
оія, яка мрозкайа бійщхд взжлалля в 
пугмвіи ноакрзуі и гмкрозлі, жвдора-
єрщпя гм пакмгм жакмлу як гм нодгкд-
ру рйукафдлля, гм мб’єкрзвмвалмї 
вмйі жакмлмгавуя. «Ддоеава лд гмвм-
озрщ віг ікдлі мкодкзт мпіб, які бд-
оурщ уфапрщ у жакмлмрвмофмпрі, а гм-
вмозрщ рійщкз пймвмк пакмгм жакмлу. 
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Вмйя жакмлмгавуя пнівнагає ж вмйды 
жакмлу» (Radbruch, Rechtsphilosophie, 
4. Aufl. 1950, S. 210 f.). Ціи кдрі рйу-
кафдлля пйугує рйукафдлля, якд вз-
тмгзрщ іж буквз вігнмвіглмї лмокз 
(гоакарзфлд рйукафдлля), іж її кдрз 
(рдйдмймгіфлд рйукафдлля), а ракме 
лмокмрвмофзт гмкукдлрів і іпрмоії 
утвайдлля лмокз (іпрмозфлд рйука-
фдлля). Впі уі кдрмгз рйукафдлля 
гмнупрзкі гйя рмгм, цмб взжлафзрз 
мб’єкрзвлу вмйы жакмлмгавуя. Вмлз 
лд взкйыфаырщ, а гмнмвлыырщ мглд 
мглмгм» (нігкодпйдлля аврмоів)  [14]. 

Цікавзк є омжукілля уієї е ном-
бйдкз Фдгдоайщлзк пугмк Швди-
уаопщкмї кмлсдгдоауії, взпймвйдлд в 
оіхдллі віг 23 емврля 1996 омку: 
«…У ущмку кмлкодрлмку взнагку 
лдкмейзвм жомбзрз взплмвмк ном рд, 
як вігнмвіглд сдгдоайщлд жакмлмгав-
првм кає жапрмпмвуварзпя, взтмгяфз ж 
имгм смокуйывалщ. За вігпурлмпрі 
фіркзт нмймедлщ у жакмлмгавпрві, 
имгм гмвмгзрщпя рйукафзрз. Так, гд 
уд кмейзвм, жакмл пйіг рйукафзрз 
вігнмвіглм гм имгм буквз (гмпйівлд 
рйукафдлля). Якцм ыозгзфлзи рдкпр 
лд є абпмйырлм жомжукійзк і кмейзві 
гдкійщка рйукафдлщ, пуг нмвзлдл ноа-
глурз впралмвзрз пноавеліи жкіпр 
лмокз, взвмгяфз ж имгм вжаєкмжв'яж-
ку ж ілхзкз ноавмвзкз нмймедлля-
кз, ж имгм кмлрдкпру, (пзпрдкарзфлм-
гм рйукафдлля), кдрз, цм гмпягаєрщ-
пя, жмкодка ілрдодпз, які вмла ноаглд 
жатзпрзрз (рдйдмймгіфла ілрдонодра-
уія) ра лакіоз Паойакдлру, мпмбйзвм 
кмйз вмлз взнйзваырщ іж ніггмрмвфзт 
гмкукдлрів (іпрмозфлд рйукафдлля). 
Оглак ніггмрмвфі гмкукдлрз бугурщ 
воатмвалі йзхд в рмку взнагку, якцм 
вмлз гагурщ фірку вігнмвігщ ла лдмг-
лмжлафлд ноавмвд нмймедлля ра бу-
гурщ врійдлі у сакрзфліи одгакуії 
жакмлу. Коік рмгм, якцм кмейзві 
кійщка рйукафдлщ, мбоалд кає бурз 
пукіплзк ж Кмлпрзрууієы… (нігкодп-
йдлля аврмоів) [15].  

Віграк, вжаєкмгія кдрмгів рйука-
фдлля нмкйзкала ла гмпяглдлля имгм 
кдрз, ндодгбафає мбоалля мглмфаплм 
гдкійщкмт іж лзт жа укмвз ндохмфдо-
гмвмпрі (мглак лд взкйыфлмпрі) рдкп-

руайщлмгм (гоакарзфлмгм, буквайщлм-
гм) кдрмгу.  

Тдкпруайщлзи кдрмг рйукафдлля 
ноава пугмк є лдгмпрарлік лавірщ жа 
укмвз, кмйз взгаєрщпя, цм віл гмжвм-
йяє гмпягрз «мглмжлафлмгм» омжукіл-
ля рдкпру. Везвалля кмкнйдкпу кд-
рмгів лдмбтіглд, взтмгяфз ж нмродбз 
жатзпру кмлпрзрууіилзт нозлузнів ра 
жакйагдлзт у лзт у пупнійщлзт уіл-
лмпрди, жмкодка ноав йыгзлз. 

Пігпукмвуыфз, ніг рйукафдлляк 
ноава пйіг омжукірз оауімлайщлу гія-
йщліпрщ прмпмвлм омжкозрря жкіпру 
ноавмвмгм рдкпру абм е кмлпроуы-
валля пугмк лмок у взнагку лаявлм-
прі ймгікм-проукруолзт гдсдкрів у 
ноаві (кмйіжіи, «номгайзл») фз ікнйі-
узрлмгм таоакрдоу имгм мкодкзт пдг-
кдлрів гйя взоіхдлля кмлкодрлмї 
ыозгзфлмї пноавз.  

З лавдгдлмгм взнйзваырщ гдкійщ-
ка взплмвків. Пм-ндохд, кдрмы рйу-
кафдлля ноава є мб’єкрзвмвалзи 
жкіпр (пдлп) ноава, жакйагдлзи у рдк-
прі фз пкмлпроуимвалзи пугмк гйя 
взоіхдлля ыозгзфлмї пноавз. Сугмвд 
рйукафдлля лд мбкдеуєрщпя ілрдйдк-
руайщлзкз жавгаллякз. Поакрзфла 
нмродба рйукафдлля ноава вігмбоа-
еає пурліплу нозомгу ноава, имгм 
вігкозрзт смокуйывалщ (жагайщлзт 
кардгмоіи) ра вігнмвігає ла жавгалля 
ноакрзкз жапрмпувалля ноава і взоі-
хдлля в ракзи пнмпіб ыозгзфлмї 
пноавз.  

Пм-гоугд, кдеі рйукафдлля мбу-
кмвйдлі номудгуолзкз взкмгакз гм 
пугмвмгм оіхдлля (лайделд мбґоул-
рувалля) і мпмбйзвм – кардоіайщлзкз 
взкмгакз имгм ужгмгедлля ж бажмвз-
кз уіллмпрякз ноавмвмї пзпрдкз, 
жмпдодгедлзкз в рдкпрі кмлпрзрууії. 
Ілхзкз пймвакз, вкмрзвмвалд рйу-
кафдлля лд кмед нозжвмгзрз гм 
кмлсйікру ж взкмгакз кмлпрзрууії, 
ндодгмвпік – нмвагз гм ноав йыгзлз. 

Пм-родрє, жа вігпурлмпрі в пугмвіи 
ноакрзуі ра гмкрозлі лагалля ндодваг 
ндвлзк кдрмгак рйукафдлля ноава, їт 
уезвалля нмродбує кмкнйдкплмпрі 
(нмфзлаыфз ж рдкпруайщлмгм кдрмгу), 
мглак бджукмвлм жа гмрозкалля ноа-
взйа кмлпрзрууіилм-кмлсмоклмгм 
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рйукафдлля ноавмвзт акрів, рмбрм 
ракмгм, оджуйщрарз якмгм ужгмгеу-
ырщпя жі жкіпрмк кмлпрзрууії (якцм 
уд гмнупрзкм). Окоік рмгм, роагзуіи-
лзи ілпроукдлраоіи кдрмгів рйука-
фдлля ноава нмродбує нмпрунмвмгм 
млмвйдлля, взтмгяфз, жмкодка, ж гйм-

байщлмї вжаєкмгії ноавмнмоягків (ла-
уімлайщлзт, лаглауімлайщлзт і кіе-
лаомглмгм). Йгдрщпя ном нмоівляйщ-
лм-ноавмвзи кдрмг рйукафдлля ноа-
ва, якзи є номгукрмк «гіаймгу» оіж-
лзт пугмвзт ыозпгзкуіи у пуфаплмку 
пвірі. 
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Лдкак В. В., Багзга А. Ю. Тйукафдлля ноава: номбйдкз взжлафдлля нмляр-
ря, пкйагу, ноакрзфлмї нмродбз 

Срарря нмкйзкала омжкозрз нмлярря, пкйагу, ноакрзфлу нмродбу і кдеі рйука-
фдлля ноава. Аврмоз жомбзйз пномбу влдпрз лмві апндкрз омжукілля рйукафлмї гія-
йщлмпрі у жв’яжку ж ноакрзкмы ноавмжапрмпувалля. Опмбйзвмї увагз нозгійдлм мпмб-
йзвмпряк нозомгз пугмвмгм рйукафдлля ноава.   

У праррі жомбйдлм взплмвмк, цм ніг рйукафдлляк ноава пйіг омжукірз оауімла-
йщлу гіяйщліпрщ прмпмвлм омжкозрря жкіпру ноавмвмгм рдкпру абм е кмлпроуывалля 
пугмк лмок у взнагку лаявлмпрі ймгікм-проукруолзт гдсдкрів у ноаві (кмйіжіи, 
«номгайзл») фз ікнйіузрлмгм таоакрдоу имгм мкодкзт пдгкдлрів – гйя взоіхдлля 
кмлкодрлмї ыозгзфлмї пноавз.  

Кйыфмві пймва: ноавм, рйукафдлля ноава, ноава йыгзлз, ыозгзфла ноакрзка, 
кдрмгз рйукафдлля. 

 
 
Лдкак В. В., Багзга А. Ю. Тмйкмвалзд ноава: номбйдкш мнодгдйдлзя нмля-

рзя, пмправ, ноакрзфдпкми нмродблмпрз 
Срарщя нозжвала оапкошрщ нмлярзд, пмправ, ноакрзфдпкуы нмродблмпрщ з гоа-

лзуш рмйкмвалзя ноава. Аврмош нодгнозляйз нмншрку влдпрз лмвшд апндкрш нм-
лзкалзя рмйкмвми гдярдйщлмпрз в пвяжз п ноакрзкми ноавмнозкдлдлзя. Опмбмгм 
влзкалзя угдйдлм мпмбдллмпряк нозомгш пугдблмгм рмйкмвалзя ноава. 

В прарщд пгдйал вшвмг, фрм нмг рмйкмвалздк ноава пйдгудр нмлзкарщ оаузмла-
йщлуы гдярдйщлмпрщ мрлмпзрдйщлм оапкошрзя пмгдоеалзя ноавмвмгм рдкпра зйз 
кмлпроузомвалзя пугмк лмок в пйуфад лайзфзя ймгзкм-проукруолшт гдсдкрмв в 
ноавд (кмййзжзи, «номбдймв») зйз зкнйзузрлм таоакрдоа дгм мргдйщлшт пдгкдлрмв 
- гйя одхдлзя кмлкодрлмгм ыозгзфдпкмгм гдйа. 

Кйыфдвшд пймва: ноавм, рмйкмвалзд ноава, ноава фдймвдка, ыозгзфдпкая ноак-
рзка, кдрмгш рмйкмвалзя. 

 
 
Badyda A., Lemak V. Interpretation of law: definition problems of the concept, 

composition, practical need 
The article aims to reveal the concept, composition, practical need and limits of law 

interpretation. The authors have attempted to bring new aspects of interpretive 
activities understanding in relation to the law enforcement practice. Peculiar attention 
is paid to the particular nature of the judicial interpretation of law. 

The article concludes that the interpretation of law should be understood as the 
rational activity in revealing the content of legal text or the construction of rules by 
the court in the case of logical and structural defects in the law (conflicts, "gaps") or 
the implicit nature of its individual segments - to resolve specific legal affairs. 

In view of such understanding of the type of legal activity, the authors note several 
key points. Firstly, the purpose of interpreting law is the objective content (meaning) 
of the law, incorporated in the text or designed by a court to resolve a legal case. 
Judicial interpretation is not limited to intellectual tasks and should be distinguished 
from legal advice (providing an advisory opinion). The practical need for the 
interpretation of law reflects the essential nature of law, its overt formulations (general 
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categories) and responds to the task of practical applying law and resolving in such a 
way a legal case. 

Secondly, the limits of interpretation are determined by the procedural 
requirements for a court decision (proper justification) and, in particular, by the 
substantive requirements of its alignment with the basic values of the legal system, 
which are concentrated in the text of the constitution. In other words, a reasoned 
interpretation cannot conflict with the requirements of the constitution, first and 
foremost, respect for human rights. 

Thirdly, in the absence of favoring certain methods of the law interpretion in the 
jurisprudence and the doctrine, their application requires complexity (starting from the 
textual method), but certainly in compliance with the rule of constitutional-conformal 
interpretation of legal acts, that is, the results of which are consistent with the content 
of the constitution (if applicable). In addition, the traditional toolkit of methods for law 
interpretation  requires a gradual update, based in particular on the global interaction 
of law and order (national, supranational and international). It is a comparative legal 
method of interpreting law, which is the product of the "dialogue" of various 
jurisdictions in the modern world. 

Key words: law, interpretation of law, human rights, legal practice, methods of 
interpretation. 

 
 
 


