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Злафла фапрзла аврмоів нмгійя-
ырщ гукку, цм гмрозкалля пугакз 
жагайщлзт нозлузнів ноава є гаоалрі-
єы єглмпрі ноавмжапрмпувалля: 

- ілрдонодрауіила сулкуія жагайщ-
лмйыгпщкзт нозлузнів ноава нмйягає 
у жгарлмпрі жагайщлмйыгпщкзт нозл-
узнів ноава бурз драймлмк, козрдоі-
єк ноз рйукафдллі лмок нмжзрзвлмгм 
ноава [1, п. 12].  

- пзпрдкмурвмоыыфа сулкуія мп-
лмвмнмймелзт нозлузнів ноава ніг 
фап одайіжауії ноава нмйягає в рмку, 
цм нозлузнз ноава пнозяырщ єглмп-
рі ноавмжапрмпувалля ра рйукафдлля 
ноава, жабджндфуырщ гіы єгзлзт жапаг 
як ла прагії лмокарзвлмгм, рак і ілгз-
вігуайщлмгм ноавмвмгм одгуйывалля 
[2, п. 5, 11]. 

- нозлузнз ноава пйуеарщ моієл-
рзомк гйя рмгм, цмб пуггя лд нмєг-
лував лмокз тамрзфлм, сакрзфлм 
гмнупкаыфз пуггівпщку пвавмйы, а 
цмб жабджндфував пзпрдклд ра гаокм-
ліилд рйукафдлля ноавмвзт лмок у 
пвірйі сулгакдлрайщлзт уіллмпрди і 
нозлузнів ноава [3, п. 12]. 

- нозлузнз ноава жапрмпмвуырщпя 
як козрдоії взбмоу ноавмвмї лмокз, 
лапакндодг у оажі жбігу рдкнмоайщлмї 
і жкіпрмвлмї кмйіжіи, кмйіжії пндуіайщ-
лзт лмок, взлзклдлля номбйдкз вз-

жлафдлля ланояку гії лмокз ноава в 
фапі [4, п. 6]. 

- рійщкз фдодж смокувалля в 
ыозгзфліи гомкагі ла мплмві пнів-
ноауі пугмвмї ноакрзкз ра гмкрозлз 
фіркмгм уявйдлля ном фзпрмру гдкмк-
оарзфлзт і ноавмвзт нозлузнів, іл-
прзрурів ра лмок смокуырщпя дсдк-
рзвлі кдталіжкз якіплмгм ноавмомжу-
кілля, бдж якзт лдкмейзвд гмпяглдл-
ля єглмпрі жапрмпувалля в пугат жа-
кмлмгавфзт нознзпів [5, 143]. 

- нозлузнз ноава є жапмбакз жа-
бджндфдлля єглмпрі ноавмодайіжауії, 
цм жапрмпмвуырщпя як ноавзйа гйя 
рйукафдлля вігнмвіглзт лмокарзвлзт 
акрів [6, п. 142]. 

- нозлузнз ноава лагаырщ пугак 
ілпроукдлр гйя рйукафдлля жакмлу, 
вігнмвіглм гм якмгм кмела лмока 
нігкмодла нозлузнак [7, п. 406]. 

- нозлузнз пнозяырщ ноавзйщ-
лмку ніжлаллы і жапрмпуваллы лмок 
ноава, првмоыырщ мплмву єгзлмгм 
омжукілля лмокарзвлм-ноавмвзт 
нознзпів, пнозяырщ упвігмкйдллы 
ноава і рзк пакзк гаырщ кмейзвіпрщ 
мглакмвмгм рйукафдлля узт нознзпів 
[8, п. 123]. 

- ла мплмві кмлпрзрууіилмгм 
нозлузну вдотмвдлпрва ноава лаи-
бійщх нмвлм омжкозваєрщпя ыозгзфла 
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нозомга мплмвлзт ноав і пвмбмг йы-
гзлз, лагаєрщпя їт бджнмпдодгліи пу-
гмвзи жатзпр, улдкмейзвйыєрщпя 
пвавіййя гдоеавлмї вйагз, жабджндфу-
єрщпя єгліпрщ ноавмжапрмпмвлмї ноак-
рзкз [9, п. 51]. 

- кмйз жапрмпувалля нмжзрзвлмгм 
ноава мглмжлафлм лд взоіхує ноавм-
ву пзруауіы номяв вдотмвдлпрва ноа-
ва кмед бурз у взнагкат: а) лаявлмп-
рі абпроакрлмї ыозгзфлмї лмокз, 
мпкійщкз йзхд вмла нігйягає жапрмпу-
валлы; б) лаявлмпрі номгайзл у ноа-
вмвмку одгуйываллі, цм кає лапйіг-
кмк жапрмпувалля алаймгії ноава фз 
алаймгії жакмлу; в) лдмбтіглмпрі жа-
прмпувалля віглмплм взжлафдлмї пал-
куії ыозгзфлмї лмокз, в оджуйщрарі 
фмгм іплує нмродба у взжлафдллі мн-
рзкайщлмї кіоз гдоеавлмгм внйзву 
фз нозкупу; г) лаявлмпрі ыозгзфлзт 
кмйіжіи [10, п. 30].  

- нозжлафдлля ноавмвзт нозлуз-
нів нмйягає в жабджндфдллі ігдмймгіф-
лмї єглмпрі ноавмрвмофмпрі, ноавмода-
йіжауії і ноавмнмоягку в уіймку [11, 
п. 144]. 

- нозлузнз ноава урвмоыырщ   
ієоаотіфлу єгліпрщ, жабджндфуыфз  
пзпрдкліпрщ ноавмвмгм одгуйывалля, 
ла ракіи прагії ноавмвмгм одгуйы-
валля як ноавмжапрмпувалля [12, 
п. 103].  

- бугуфз мглзк іж дйдкдлрів пзп-
рдкз ноава, нозлузнз ноава вігм-
боаеуырщ жагайщлу пноякмваліпрщ ра 
жабджндфуырщ єгліпрщ ноавмвмгм одгу-
йывалля, у взнагкат номгайзл, кмйі-
жіи, пундодфлмпрди абм ілхзт лдужгм-
гедлмпрди у нознзпат ыозгзфлзт 
лмок ноякм взпрунаырщ гедодйакз 
ноава [13, п. 14-15]. 

Такме у лаукмвзт ноауят взяв-
йдлм ндодкмлалля аврмоів ном рд, цм 
жагайщлі нозлузнз ноава жагаырщ 
ланояккз смокувалля ноавмжапрмпм-
вфмї ноакрзкз, взжлафаырщ ланояккз 
омжвзрку ноава: 

- нозлузнз ноава пйугуырщ мплм-
влзк моієлрзомк впієї ноавмрвмофмї, 
ноавмжапрмпмвфмї і ноавммтмомллмї 
гіяйщлмпрі гдоеавлзт могалів; нозл-
узнз ноава є ланоавйяыфзкз жагайщ-
лзкз упралмвкакз  лд йзхд у ноавм-

рвмофіи, айд и у ноавмжапрмпмвфіи 
гіяйщлмпрі [14, п. 21, 84]. 

- нозлузнз ноава пнозяырщ смо-
куваллы ра угмпкмлайдллы ноавмжа-
прмпмвфмї ноакрзкз [8, п. 197]. 

- нозлузнз ноава кмеурщ мбукм-
вйыварз ланоякз ноавмрвмофмї, ноа-
вмжапрмпмвфмї ра ілхмї ыозгзфлмї 
гіяйщлмпрі [15, п. 314-315]. 

- нозлузнз ноава в мбмв’яжкм-
вмку нмоягку вігмбоаеуырщпя у 
нозлузнат лмокмрвмофмпрі, ноавмжа-
прмпувалля, рйукафдлля ноава, вз-
жлафаырщ ланояк омжвзрку впієї ноа-
вмвмї пзпрдкз [16, п. 69]. 

- жупзййя жакмлмгавуя ра взкм-
лавфмї вйагз, а ракме ланоякз ноа-
вмжапрмпмвлмї ноакрзкз ілкмйз пноя-
кмвуырщпя ла взкозвйдлля ноавмнм-
оягку. У ракзт взнагкат вдотмвлзи 
пуг кає нмвдорарз впіт пуб’єкрів ноа-
вмвіглмпзл у оіфзцд мплмвмнмйме-
лзт ноавмвзт нозлузнів [17, п. 54, 
57, 61]. 

Поз ущмку лзжка аврмоів взжлає, 
цм гйя уійди взоіхдлля пноавз віг-
нмвіглзи соагкдлр жкіпру нозлузну 
(нозлузнів) ноава омжкозваєрщпя ра 
взкйагаєрщпя пугмк бджнмпдодглщм у 
пугмвмку оіхдллі: 

- жа жатіглмєвомндипщкмы роагз-
уієы пйіг омжоіжлярз нозомгу нозл-
узнів ноава, «вкйыфдлзт» гм рдкпрів 
кмлпрзрууіи ра ілхзт лмокарзвлм-
ноавмвзт акрів, ра нозомгу жагайщлзт 
нозлузнів ноава, які кмеурщ жапрм-
пмвуварзпя лавірщ жа вігпурлмпрі рдк-
прів. Тмбрм гедодймк ракзт нозлуз-
нів є лд рдкпруайщлд фз жкіпрмвлд їт 
жакоінйдлля в лмокарзвлм-ноавмвзт 
акрат, а пугмва ноакрзка [18, п. 6]. У 
кдеат пвмїт номудпуайщлзт нмвлмва-
едлщ вдотмвлзи пуг уійкмк пномкме-
лзи лагаварз ракме нмгйзбйдлд і, жа 
кмейзвмпрі, мглакмвд омжукілля вз-
кмг вдотмвдлпрва ноава ноз взоі-
хдллі кмлкодрлзт пноав. Лзхд жа 
ракзт укмв єгліпрщ пугмвмї ноакрзкз 
пралд пноавелщмы уілліпры [19, 
п. 26]. Ваейзвд жлафдлля гйя смоку-
валля ра взжлалля нозлузнів кає 
ыозгзфла гіяйщліпрщ, мпмбйзвм – 
пугмфзлпрвм. Завгякз взжлаллы і 
смокуйываллы жкіпру нозлузнів 



Вплив принципів права на формування єдиної правозастосовчої практики 
 

 

           155  

пугз пнозяырщ ілрдгоауії в ноавмнм-
оягмк пмуіайщлзт одайіи і пуфаплзт 
уіллмпрди, аганруырщ ыозгзфлі ноа-
взйа гм укмв пупнійщлмгм езрря, цм 
нмпріилм жкілыырщпя [16, п. 77]. 

- нзралля ном пндузсіфлзи жкіпр 
нозлузну жажвзфаи взоіхуєрщпя пу-
гакз в тмгі мбдоделмгм, айд бджнд-
одовлмгм ноавмвмгм омжвзрку і йзхд 
рмгі и мпрійщкз, кмйз и мпкійщкз уд 
прає лдмбтіглзк ноз взоіхдллі кмлк-
одрлмї пноавз [7, п. 402].  

- пугмва ноавмрвмофіпрщ жгарла 
ланмвлзрз ноавм в имгм кмлкодрлзт 
номяват лд рійщкз ігдякз, а и кмлк-
одрлзк жкіпрмк нозлузнів пноавдг-
йзвмпрі, оівлмпрі, пвмбмгз ра гукаліж-
ку, агед жавгякз взкмозпраллы жа-
жлафдлзт нозлузнів ноз пугмвмку 
омжв’яжаллі кмлкодрлзт ноавмвзт 
пнмоів вмлз ндодпраырщ іплуварз як 
абпроакуії, жлатмгяфз пвмє бджнмпдод-
глє врійдлля у ноавмвіглмпзлат [20, 
п. 60]. 

- пугмві упралмвз кмеурщ смоку-
йыварз лмві нозлузнз ноава хйятмк 
гзлакіфлмгм рйукафдлля фзллзт ноа-
вмвзт лмок, рмбрм взвмгзрз їт іж жкі-
пру впієї ноавмвмї пзпрдкз. Ілкмйз 
пуг кмед взвмгзрз нозлузнз ноава 
нмпрунмвм, хйятмк нозилярря оягу 
нмпйігмвлзт оіхдлщ, ла мплмві якзт 
нозлузнз ноава врійыырщпя у ндвлу 
жагайщлмноавмву смоку [21, п. 84-86]. 

- ваейзву омйщ у омжкозррі жкіп-
ру нозлузнів ноава фдодж кмлкодрз-
жауіы їт жкіпру фдодж пзпрдку взкмг 
вігігоаырщ пугмві могалз [12, п. 56]. 

- як ноавзйм, пуб’єкракз рйука-
фдлля жагайщлмйыгпщкзт нозлузнів є 
Кмлпрзрууіилзи Суг (у гдоеават, гд 
віл првмодлзи), абм взца пугмва іл-
пралуія в пзпрдкі пугів жагайщлмї 
ыозпгзкуії [14, п. 113]. Дйя бджнмпд-
одглщмгм жапрмпувалля жагайщлмйыг-
пщкзт нозлузнів ноава лдмбтіглм, 
цмб ноавмжапрмпмвфзи могал пак вз-
явйяв дйдкдлрз їт жкіпру гйя ноа-
взйщлмгм нозилярря оіхдлля [14, 
п. 178]. 

- пугмва ноакрзка жабджндфує ом-
жукілля нозлузнів ноава, жмкодка і 
рзт, цм лд жакоінйдлі в жакмлмгавпрві 
[22, п. 31-32]. 

- нозлузнів ноава кмеурщ бурз 
як жакоінйдлі у жакмлмгавпрві, взвм-
гзрзпя іж имгм жкіпру ра пурлмпрі, 
нмтмгзрз ж ноавмвмї пзпрдкз ра кіе-
лаомглмгм ноава, рак і бурз псмоку-
йщмвалзкз у пугмвіи ноакрзуі [23, 
п. 16]. 

Іж кіокувалщ лзжкз лаукмвуів вз-
нйзває, цм соагкдлр жкіпру (взкмга) 
нозлузну ноава кмед смокуйыварз-
пя у пугмвмку оіхдллі гйя рмгм, цмб 
взкмозпрарз уди нозлузн ноава 
«мнмпдодгкмвалм», рмбрм гйя рйука-
фдлля лмок ноава, цм нігйягаырщ 
жапрмпуваллы, ра гйя смокуйывалля 
жоажка омжукілля лмокз ноава фз 
ноавмкмлкодрзжуыфмгм нмймедлля: 

- нозлузн ноава є моієлрзомк 
ноз рйукафдллі лмок ноава. Опмба, 
яка жгіиплыє рйукафдлля, кає ноаг-
лурз рмгм ваоіалра рйукафдлля, якзи 
лаикоацд внзпуєрщпя в фзллу ноавм-
ву пзпрдку. Тмку лаибійщх мбґоулрм-
валзк є рми ваоіалр, якзи ужгмгеу-
єрщпя ж нозлузнакз ноава, цм каырщ 
гйзбмкд пзпрдкмурвмоывайщлд жла-
фдлля. Поз впралмвйдллі жкіпру жакм-
лу (mens, sententia, vis ac potestas 
legis) ілрдонодрармо кає взтмгзрз ж 
нознуцдлля, цм віл пноякмвалзи ла 
жабджндфдлля гії нозлузнів ноава, а 
лд ла їт жандодфдлля [16, п. 78]. Зага-
йщлі нозлузнз (ноавмвмї взжлафдлмп-
рі, номнмоуіилмпрі, гмбомпмвіплмпрі, 
омжуклмпрі рмцм) смокуырщ нігва-
йзлз лд рійщкз рйукафдлля ра одайі-
жауії лмок ноава, а и пакмгм номудпу 
лмокмрвмофмпрі, є кмлкодрзжауієы 
мплмвмнмймелзт нозлузнів, ла мплм-
ві якзт вмлз жабджндфуырщ єгліпрщ 
ноава [16, п. 73].  

- ноавмві нмжзуії вдотмвлмгм пу-
гу, взкйагдлі у имгм оіхдллят ж коз-
кілайщлзт пноав, є смокмы (і жапм-
бмк) кмлкодрзжауії козкілайщлм-
ноавмвзт лмок, мпмбйзвм у взнагкат, 
кмйз мпраллі жа мбпягмк ужагайщлдлля 
є лагрм хзомкзкз, є пвмєоіглзк «жа-
пмбмк» рйукафдлля жакмлу, моієлру-
ырщ пугмву ноакрзку ла мглмкалірлд 
и ноавзйщлд жапрмпувалля козкіла-
йщлмгм жакмлмгавпрва ж уоатувалляк 
мплмвмнмймелзт нозлузнів козкіла-
йщлмгм ноава [24, п. 86]. 
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- ж нмгйягу ыозгзфлмї гдокдлдв-
рзкз жакмлмгавуы вдйщкз пкйаглм 
взжлафзрз хйятмк смокуйывалля 
жакмлмгавфмгм рдкпру гмпрдкдллм 
взжлафдлу ыозгзфлу кмлпроукуіы, 
нозгарлу гм жапрмпувалля гм кілйз-
взт сакрзфлзт мбправзл, які омжкоз-
ваырщ лмві апндкрз, гоалі фзллмпрі 
ноавмвмї лмокз. Сакд омжукілля ноа-
вмвмї лмокз жукмвйыє йзхд ндвлзи 
моієлрзо гйя пуггі, ла якзи віл кає 
пнзоарзпя ноз утвайдллі оіхдлля у 
кмлкодрліи пноаві. Напноавгі, уд врі-
йыєрщпя у жкіпрі жагайщлзт нозлузнів 
ноава, бійщхіпрщ ж якзт лабуває уіл-
ліплмгм взкіоу — рмбрм жбайалпувал-
ля, жваеувалля ілрдодпів прмоіл у 
пноаві і жабджндфдлля ноавмнмоягку 
[25, п. 48-50]. 

- в укмват кмлпрзрууіилмї гдкмк-
оарії «ноавзйщліпрщ жапрмпувалля» — 
уд жапрмпувалля лмок нмжзрзвлмгм 
ноава вігнмвіглм гм взкмг нозлузну 
вдотмвдлпрва ноава, ілхзт сулгакд-
лрайщлзт ноавмвзт нозлузнів. Капа-
уіилмї сулкуії вдотмвлзт пугів ланм-
влыєрщпя лмвзк жкіпрмк, якзи лд 
кмед бурз жвдгдлзи гм вдотмвлмгм 
пугмвмгм кмлромйы жа «номпрзк лмо-
кмжапрмпувалляк» [26, п. 97]. Сугз 
ноз жапрмпуваллі нмвзллі омжхзоы-
варз пвмї кмрзвауіилі фапрзлз, рмбрм 
вігтзйярзпя, лд кмела пкажарз, цм 
пуггі вігтзйяырщпя нмвліпры віг жа-
кмлу, айд вмлз жапрмпмвуырщ нозлузн 
вдотмвдлпрва ноава. Вмлз фдодж км-
рзвауіы гмгаырщ пралгаорз, нмяплдл-
ля і фмку пакд рак жапрмпмвалм лмокз 
ноава. Тмбрм оіхдлля пугів, мпмбйзвм 
вдотмвлзт пугів, вмлз лабуваырщ лм-
окарзвлмгм жлафдлля нм кмлкодрлзт 
пноават в пзйу нмврмодлмпрі. Так 
кмрзвауія, рак пралгаорз взкйагдл-
ля, фмку пакд рак, а лд ілакхд взоі-
хдла пноава, бм жакмлз пакі жа пдбд 
лд гмвмоярщ, нмроіблі аганрауія, жа-
прмпувалля, рйукафдлля [27, п. 140, 
144]. 

- віг ноавмжапрмпмвуя взкагаєрщ-
пя, цмб віл жвдорарзпя гм нозлузнів 
ноава ноз рйукафдллі лмок ноава, а 
ракме у оажі лдмбтіглмпрі нмгмйалля 
кмйіжіи в нмжзрзвлмку ноаві, мпкійщ-
кз пакд нозлузнз ноава «урвмоыырщ 

взтіглзи нулкр гйя мбкіокмвувалля і 
жваеувалля» [12, п. 106]. Фулкуії 
нозлузнів ноава у номудпі ноавмжа-
прмпувалля кмеурщ бурз кйапзсікм-
валі ла одгуйярзвлу, у кдеат якмї 
нозлузнз як дйдкдлр ноава жгіип-
лыырщ одгуйыыфзи внйзв ла пупні-
йщлі віглмпзлз, взпрунаыфз ракзк 
фзлмк ыозгзфлмы мплмвмы взоіхдл-
ля пноавз (як нмояг ж лмокакз ноа-
ва, рак і пакмпріилм у оажі номгайзлз 
у нмжзрзвлмку ноаві), і ілпроукдлра-
йщлу, фдодж яку нозлузнакз ноава 
жгіиплыєрщпя внйзв ла кдталіжк ноа-
вмвмгм одгуйывалля, муілка впралмв-
йдлмгм ноава, номудпів ноавмжакоін-
йдлля, ноавмрйукафдлля і ноавмжа-
прмпувалля [12, п. 158]. У взнагку 
лдфіркмпрі и пундодфйзвмпрі лмокарз-
влмгм нознзпу жвдолдлля ноавмжапрм-
пмвуя гм нозлузнів ноава убджндфує 
віг ыозгзфлзт нмкзймк [12, п. 110]. 

- жагайщлі нозлузнз вігігоаырщ 
ваейзву омйщ в ілрдонодрауії жакмлу. 
Суггі пнзоаырщпя ла лзт, кмйз лдмб-
тіглм взжлафзрз пкзпй лдяплзт фз 
гвмжлафлзт рдкпрів [28, п. 366]. 

- Вдотмвлзи Суг кає смокуварз 
єгзлі моієлрзоз ра нігтмгз ноз вз-
оіхдллі пноав, цмб гомкагялз кмгйз 
ндодгбафуварз лапйігкз пвмєї гіяйщ-
лмпрі, жатзцарз пвмї ноава впіка жа-
пмбакз, цм лд пундодфарщ жакмлу, 
жмкодка і в пугат. Такі єгзлі нігтмгз 
нмвзллі ґоулруварзпщ ла сулгакдл-
райщлзт ноавмвзт уіллмпрят ра нозл-
узнат, які номлзжуырщ упы лауімла-
йщлу ноавмву пзпрдку і є сулгакдл-
рмк жакмлмгавпрва, і пугмвмї ноакрз-
кз [29, п. 174].  

- ноавзйщліпрщ жапрмпувалля лмо-
кз взжлафаєрщпя, лапакндодг, вігнм-
вігліпры гм жагайщлзт нозлузнів 
ноава [30, п. 147]  

- одгуйярзвла сулкуія нозлузнів 
ноава кмед номявйярзпя як бджнмпд-
одглщм (кмйз жа укмвз вігпурлмпрі 
лмокз ноава пноаву кає бурз взоі-
хдлм ла мплмві нозлузнів ноава), рак 
і мнмпдодгкмвалм (рак, уфаплзкз ноа-
вмвіглмпзл жвдораырщпя гм мплмвмнм-
ймелзт нозлузнів ноава ноз рйука-
фдллі лмок ноава, ноз нмгмйаллі ном-
гайзл ра кмйіжіи в ноаві, а ракме ноз 
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муілуі лмок ноава ла їт вігнмвігліпрщ 
нозлузнак ноава) [2, п. 5]. 

Іж кіокувалщ лзжкз лаукмвуів вз-
нйзває, цм соагкдлр жкіпру (взкмга) 
нозлузну ноава кмед смокуйыварз-
пя у пугмвмку оіхдллі гйя рмгм, цмб 
взкмозпрарз уди нозлузн ноава 
«бджнмпдодглщм», рмбрм гйя смоку-
йывалля лмвмгм нмймедлля ж кдрмы 
нмгмйалля номгайзлз у лмокарзвлм-
ку одгуйываллі хйятмк алаймгії ноа-
ва, кмйіжії кіе лмокакз ноава: 

- фдодж вігпурліпрщ вігнмвіглмгм 
кмлкодрзжуыфмгм жакмлмгавпрва в 
мбґоулруваллі пвмїт оіхдлщ пугз 
взтмгзрзкурщ лд рійщкз ж нмжзрзв-
лзт смок, а и ж нозлузнів нозомг-
лмгм ноава [31, п. 13-14]. 

- ноавмві лмокз кмеурщ бурз вз-
вдгдлі лд рійщкз ж лмокарзвлм-
ноавмвзт акрів, айд и іж жагайщлзт 
нозлузнів ноава. Цд гає кмейзвіпрщ 
пугак жапрмпмвуварз ноавм лавірщ в 
укмват вігпурлмпрі вігнмвіглзт ноа-
вмвзт нознзпів [32, п. 92, 98. 99]. 

- пугмвд оіхдлля, мбґоулрмвалд, 
ланозкйаг, ла алаймгії фз жагайщлзт 
нозлузнат, жайзхдлд в пзйі Капауіи-
лзк пугмк, кмед пнозикарзпя ілхз-
кз пугакз ноз взоіхдллі птмезт 
пноав як сакрзфлзи нодудгдлр [33, 
п. 261].   

- йдгайіжауія нмвлмваедлщ вдо-
тмвлмгм пугу ла гмбугмву ноава хйя-
тмк смокуйывалля і жапрмпувалля 
жагайщлзт нозлузнів ноава, у рмку 
фзпйі и рзт, які ндодбуваырщ жа кд-
еакз «нзпалзт» лмок жакмлу, жбійщ-
хуварзкд аврмозрдр пугу, ндодгбафу-
валіпрщ пугмвзт оіхдлщ і жкдлхува-
рзкд нмродбу у влдпдллі жкіл гм жа-
кмлмгавпрва [34, п. 98-99]. 

- ндодг пугакз нмпрає нзралля 
пакмпріилм жакоінйыварз ра взжлафа-
рз і ноавзйа квайісікауії, і ноавзйа 
кмлкуодлуії ра гмйалля кмйіжіи в 
козкілайщлмку ноаві хйятмк лагал-
ля нодудгдлрлмгм таоакрдоу оіхдл-
ляк пугу, пнзоаыфзпщ ноз жапрмпу-
валлі Козкілайщлмгм кмгдкпу Укоаї-
лз ла алаймгіы ноава, нмбугмвалу ла 
жагайщлмвзжлалзт ра нозилярлзт 
нозлузнат ноава, цм кіпрярщпя у 
Козкілайщлмку кмгдкпі Укоаїлз і 

ндодгбафдлі в Кмлпрзрууії Укоаїлз ра 
ілхзт лмокарзвлм-ноавмвзт акрат ра 
лмокат кіелаомглмгм ноава. Сакд ла 
алаймгіы ноава, а лд ла алаймгіы жа-
кмлу нмвзлла пнзоарзпя капауіила 
ілпралуія пугу ноз взлдпдллі утвай 
капауіилмгм пугу [35, п. 330]. 

- взнагкз номгайзл у жакмлмгав-
прві пуг взкухдлзи вгаварзпя гм 
бджнмпдодглщмгм номудпу смокуйы-
валля жагайщлзт лмокарзвлзт кмлп-
роукуіи – ноавмнмймедлщ. Поз ущмку 
нозлузнз ноава жагаырщ вдкрмо пуг-
гівпщкмї лмокмрвмофмпрі, лдмбтіглмї 
гйя жанмвлдлля номгайзлз [36, п. 17]. 

- гйя взоіхдлля ракзт ваейзвзт 
жавгалщ, як нмгмйалля номгайзл, мо-
галз пугмвмї вйагз, нмвзллі взкмлу-
варз сулкуії ноавмжанмвлдлля  (жа-
нмвлдлля номгайзл) жа укмв гмроз-
калля єгзлзт ноавмвзт нозлузнів, 
нігтмгів, які гмжвмйяырщ жабджндфзрз 
єгліпрщ ыозгзфлмї ноакрзфлмї гіяйщ-
лмпрі [37, п. 220]. 

- взоіхуыфз нзралля жа алаймгі-
єы ноава лдмбтіглм пнзоарзпщ ла 
нозлузнз ноава жакоінйдлі у пугмвіи 
ноакрзуі. Сугмва ноакрзка пйугує 
ноавмвмы мплмвмы жапрмпувалля 
лмок ноава жа алаймгієы жакмлу, цм 
ндодгбафає мбґоулрувалля жапрмпу-
валля лмок ноава жа алаймгієы жа-
плмвуыфзпщ ракме ла нозлузнат, 
омжукілля ноавмвіглмпзл коіжщ нозл-
узнз ноава ра вігнмвіглд ноавмжапрм-
пувалля [38, п. 182, 189-190].  

- жа мпмбйзвмпрякз впралмвйдлля 
ыозгзфлмї мплмвз пноавз ноа-
вмжапрмпувалля кмед бурз рзнмвзк 
(кмйз лаявла жакоінйдла в жакмлм-
гавпрві лмока ноава, ла нігправі якмї 
кмед бурз взоіхдла пноава) і лд-
рзнмвзк (рмбрм ноавмжапрмпувалля, 
кмйз ноавмжапрмпмвдущ кає пак – ж 
моієлрауієы ла вмйдвзявйдлля жакм-
лмгавуя ж алаймгіфлзт нзралщ фз бдж 
ракмї – взвдпрз ыозгзфлу мплмву 
взоіхдлля пноавз). Поз лдрзнмвмку 
ноавмжапрмпуваллі ж’явйяырщпя ндвлі 
дйдкдлрз ноавмжакоінйдлля, айд жбд-
оігаєрщпя мплмвла кдра ущмгм взгу 
гіяйщлмпрі – взоіхзрз кмлкодрлу 
пноаву, пнозяыфз ноз ущмку одайіжа-
уії ндвлзт взкмг ноава – фз рм жакоі-
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нйдлзт у нознзпат нмжзрзвлмгм ноа-
ва, фз рм взвдгдлзт іж жкіпру нозл-
узнів ноава [12, п. 158]. Поавмжапрм-
пмвдущ нмвзлдл жвдорарзпя гм нозл-
узнів ноава ноз рйукафдллі лмок 
ноава, а ракме у оажі лдмбтіглмпрі 
нмгмйалля кмйіжіи в нмжзрзвлмку 
ноаві, мпкійщкз пакд нозлузнз ноава 
«урвмоыырщ взтіглзи нулкр гйя мб-
кіокмвувалля і жваеувалля» [12, 
п. 106]. 

- пугз првмоыырщ «лмвд ноавм» 
лд йзхд ж кдрмы рйукафдлля лдмглм-
жлафлзт гйя омжукілля ноавмвзт 
лмок ноз взоіхдллі кмлсйікру ноа-
вмвзт лмок, жанмвлдллі номгайзл 
рмцм, а и гйя жатзпру кмлуднуії 
пноавдгйзвмпрі гіырщ номрз жакмлу, 
цм омжхзоыє жкіпр лмокарзвлзт 
нмймедлщ, омжкозває ра нігрвдогеує 
сулгакдлрайщлі лагнмжзрзвлі нозл-
узнз ноавмвмї пзпрдкз [39, п. 45, 46]. 

- нозлузнз кмеурщ пйугуварз ноа-
вмвзк жапмбмк нмгмйалля кмйіжіи,  
мпкійщкз вмлз лакажуырщ пуб’єкрмві 
ноавмжапрмпувалля лд жапрмпмвуварз 
акрз кдлхмї ыозгзфлмї пзйз, якцм 
вмлз пундодфарщ лмокак взцмї ыозгз-
флмї пзйз [40, п. 122]. 

Взцдлавдгдлі нігтмгз гм жагайщ-
лзт нозлузнів ноава лзжка аврмоів 
жапрмпмвує ракме і прмпмвлм кіегайу-
ждвзт ра гайуждвзт нозлузнів ноава: 

- ыозпрз нмвзллі ґоулруварз пвмї  
оіхдлля ла єгзлмку пнозиляррі сул-
гакдлрайщлзт ра гайуждвзт нозлуз-
нів ноава ж кдрмы улзклдлля кмлс-
йікрів кіе гійкакз вйагз, жабджнд-
фдлля єгзлмгм омжукілля ра жапрмпу-

валля гіыфмгм жакмлмгавпрва [41, 
п. 68]. Такзк фзлмк ноз рйукафдллі 
жакмлів лайдезрщ жвдорарзпя гм кмл-
прзрууії гдоеавз, яка жакоінйыє су-
лгакдлрайщлі нозлузнз і є лмокарз-
влмы мплмвмы «вдотмвдлпрва ноава». 
На її бажі пйіг смокуварз пзпрдку 
гайуждвзт ра кіегайуждвзт нозлуз-
нів, які кмеурщ бурз нмкйагдлі в 
мплмву рйукафдлля вігнмвіглзт лм-
окарзвлм-ноавмвзт акрів [41, п. 67]. 

- нозлузнз нмгаркмвмгм ноава, 
жмкодка, гаырщ кмейзвіпрщ нмяплзрз, 
омжрйукафзрз жкіпр нмгаркмвмгм жа-
кмлмгавпрва в уіймку ра мкодкзт 
имгм лмок; взжлафаырщ таоакрдо рйу-
кафдлля ра жапрмпувалля лмок нмгар-
кмвмгм ноава; пнозяырщ ноавмжапрм-
пмвфзк могалак у взоіхдллі нзралщ, 
лдгмпрарлщм водгуйщмвалзт лмокакз 
ноава; жабджндфуырщ взоіхдлля 
пноав, які взлзкйз ж віглмпзл, лд 
водгуйщмвалзт лмокакз ноава [42, 
п. 16]. 

Взкйагдлд гмжвмйяє првдогеува-
рз, цм ла омйщ гмкрозлайщлмгм кмед 
нодрдлгуварз ракд рдмодрзфлд нмйм-
едлля вірфзжлялзт лаукмвуів: нзрал-
ляк ноава, якд кає сулгакдлрайщлд 
жлафдлля гйя смокувалля єгзлмї 
ноавмжапрмпмвфмї ноакрзкз, є нзрал-
ля ном рд, якзк є жкіпр нозлузну 
(нозлузнів) ноава, лдмбтіглзи гйя 
смокуйывалля пугмк лмвмгм нмйм-
едлля, нозжлафдлмгм нмгмйарз ном-
гайзлу у лмокарзвлмку одгуйываллі 
хйятмк жапрмпувалля алаймгії ноава 
фз кмйіжіы кіе лмокакз ноава. 
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Пдодндйык В. Г. Внйзв нозлузнів ноава ла смокувалля єгзлмї ноавмжапрм-
пмвфмї ноакрзкз 

В праррі жгіиплдлм ґоулрмвлзи алайіж взжлафдлля омйі нозлузнів ноава у ноа-
вмжапрмпмвліи гіяйщлмпрі у гмпйігедлля пуфаплзт вірфзжлялзт лаукмвуів. Заномнм-
лмвалм як гмкрозлайщлд лапрунлд нмймедлля: нзралляк ноава, якд кає сулгакдл-
райщлд жлафдлля гйя смокувалля єгзлмї ноавмжапрмпмвфмї ноакрзкз, є нзралля ном 
рд, якзк є жкіпр нозлузну (нозлузнів) ноава, лдмбтіглзи гйя смокуйывалля пу-
гмк лмвмгм нмймедлля, нозжлафдлмгм нмгмйарз номгайзлу у лмокарзвлмку одгуйы-
валлі хйятмк жапрмпувалля алаймгії ноава фз кмйіжіы кіе лмокакз ноава. 

Кйыфмві пймва: нозлузнз ноава, ноавмжапрмпмвфа ноакрзка, ноавмжапрмпмвла 
гіяйщліпрщ, пугмва ноакрзка. 
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Пдодндйык В. Г. Вйзялзд нозлузнмв ноава ла смокзомвалзд дгзлми ноавм-
нозкдлзрдйщлми ноакрзкз 

В прарщд мпуцдпрвйдл нмгомблши алайзж мнодгдйдлзя омйз нозлузнмв ноава в 
ноавмнозкдлзрдйщлми гдярдйщлмпрз в зппйдгмвалзят пмводкдллшт мрдфдпрвдллшт 
уфдлшт. Подгймедлм как гмкрозлайщлмд пйдгуыцдд нмймедлзд: вмномпмк ноава, 
кмрмомд зкддр сулгакдлрайщлмд жлафдлзд гйя смокзомвалзя дгзлми ноавмнозкд-
лзрдйщлми ноакрзкз, дпрщ вмномп м рмк, какмв пкшпй нозлузна (нозлузнмв) ноава, 
лдмбтмгзкши гйя смокуйзомвалзя пугмк лмвмгм нмймедлзя, нодглажлафдллмгм 
нодмгмйдрщ номбдй в лмокарзвлмк одгуйзомвалзз нурдк нозкдлдлзя алаймгзз 
ноава зйз кмййзжзы кдегу лмокакз ноава. 

Кйыфдвшд пймва: нозлузнш ноава, ноавмнозкдлзрдйщлая ноакрзка, ноавмноз-
кдлзрдйщлая гдярдйщлмпрщ, пугдблая ноакрзка. 

 
 
Perepelyuk V. The influence of the principles of law on the formation of a 

single law enforcement practice 
The article provides a thorough analysis of the definition of the role of the princi-

ples of law in law enforcement activities in the research of modern domestic scientists. 
Many authors agree that the courts' observance of the general principles of law is a 

guarantee of unity of enforcement. Principles of law are used as criteria for choosing a 
rule of law, especially in the case of coincidence of temporal and substantive collisions, 
conflicts of special rules, the problem of determining the direction of the rule of law in 
time. 

in the scientific works revealed the authors' belief that the general principles of law 
set directions for the formation of law enforcement practice, determine the directions of 
law development 

A number of authors acknowledge that for the purposes of settling the case, the 
relevant fragment of the content of the principle (s) of law is disclosed and stated by 
the court directly in the court decision. 

From the view of a number of scholars, it follows that a fragment of the content 
(requirement) of a principle of law can be formulated in a judicial decision in order to 
use this principle of law "indirectly", that is, to interpret the rules of law to be applied, 
and to formulate a model of understanding of the rule of law or law. position 

From the view of a number of scholars it follows that a fragment of the content 
(requirement) of the principle of law can be formulated in a judicial decision in order to 
use this principle of law "directly", that is, to formulate a new provision in order to 
overcome the gap in regulatory regulation by analogy of law, conflict between rules 
right. 

The following proposition is proposed as a doctrinal one: the question of law, which 
is fundamental to the formation of a single law enforcement practice, is the question of 
what is the content of the principle (s) of law necessary for a court to formulate a new 
provision intended to overcome regulatory gaps by applying the analogy of law or a 
conflict of law. 

Key words: principles of law, law enforcement practice, law enforcement activity, 
judicial practice. 

 
 
 


