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Правова природа результатів 

тлумачення норм 

 
Кмлкодрзжауія лмок ноава жабдж-

ндфуєрщпя, як вігмкм, в номудпі  ноа-
вмрвмофмпрі  і ноавмжапрмпувалля. В 
оджуйщрарі кмлкодрзжауії прає кмейз-
вмы какпзкайщла взжлафдліпрщ і нмв-
лмра пдлпу  ноавмвзт лмок, жапмбів 
рйукафдлля, гдрайіжауії, урмфлдлля і 
омжвзрку мкодкзт дйдкдлрів лмок в 
уійят рмфлмгм і нмвлмгм  ноавмвмгм 
одгуйывалля. Віг оджуйщрарів рйука-
фдлля ноавмвзт лмок багарм в фмку 
жайдезрщ ноакрзка ноавмжапрмпувал-
ля. В тмгі жапрмпувалля жагайщлі лм-
окз ндодкйагаырщпя кмвмы кмлкодр-
ліхзт взпймвйывалщ, цм лд взкйз-
каырщ  пукліву ном віглмхдлля галмї 
ноавмвмї лмокз пакд гм пзруауії, цм 
ыозгзфлм взоіхуєрщпя [1, п. 6]. Вз-
жлафдлля ыозгзфлмї нозомгз, пурлм-
прі  оджуйщрарів рйукафдлля нмроіблм 
гйя вгмпкмлайдлля ноавмвмгм одгу-
йывалля в пуфапліи Укоаїлпщкіи гдо-
еаві. 

Помбйдкз рйукафдлля ноавмвзт 
лмок взпвірйывайзпщ у ноауят вірфз-
жлялзт і жаоубіелзт лаукмвуів цд     
ж оагялпщкзт фапів: С. С. Айдкпє-    
єв,  У. Бдолак, Є. В. Вапщкмвпщ-   
кзи, О. Б. Вдлгдомв, М. О. Вйапдлкм, 
Ю. Л.  Вйапмв, М. М.  Вмнйдлкм, 
О. В.  Канйіла, М. М.  Кмокулмв, 

П. О. Ндгбаийм, А. С. Пігмйкіл, 
П. М. Рабілмвзф, Б. Снапмв, А. О. Сд-
йівалмв, І. Д. Сйігдлкм, В. Я. Тауіи, 
Ю. М. Тмгзка, Г. О. Хозпрмва, 
О. Ф. Чдогалудв, Ю. С. Шдкхуфдл-
км, Г. Ф. Шдохдлдвзф ра іл. Помрд 
нзралля взжлафдлля оджуйщрару рйу-
кафдлля мпрармфлм лд взоіхдлм і нм-
родбує нмгайщхмгм гмпйігедлля. 

Мдра гмпйігедлля (праррі) – 
номвдгдлля жагайщлмгм кмкнйдкплмгм 
алайіжу нігтмгів гм взжлафдлля ыоз-
гзфлмї нозомгз оджуйщрарів рйука-
фдлля. 

Рджуйщрар рйукафдлля в номудпі 
ноавмжапрмпувалля ноавмвзт лмок 
фзлзрщ фзкайзи внйзв ла ноавзйщ-
ліпрщ взоіхдлля пноавз нм пурі. Так 
Позика С. В. жажлафає, цм рйукафдл-
ля бугд пноавдгйзвзк у рмку оажі, 
якцм пноавдгйзвзкз бугурщ роз имгм 
пкйагмві: ілрдонодрауіилзи номудп, 
имгм оджуйщрар і ыозгзфлзи кардоіай, 
цм нігйягає рйукафдллы. Оглзк іж 
козрдоіїв муілкз оджуйщрару рйука-
фдлля віл взжлафає нозлузн имгм 
жомжукіймпрі, якзи номнмлує омжукі-
рз як жапагу, цм вігмбоаеає якіпрщ 
омж’яплдлля і взжлафаєрщпя як взкмга 
взкйыфдлля пундодфлмпрди і оіжлзт 
рйукафдлщ і рзт пакзт лмокарзвлзт 
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нмймедлщ, а ракме упралмвйдлля мг-
лмжлафлмгм омжукілля пдлпу ілрдон-
одрмвалмї лмокз ра фіркмгм взжлафдл-
ля пнмпмбу нмвдгілкз її агодпара. В 
уіймку нозлузн жомжукіймпрі оджуйщ-
рарів рйукафдлля вігмбоаеає якіпрщ 
омж’яплдлля і взкагає взкйыфдлля 
впіт пундодфлмпрди і оіжлзт рйука-
фдлщ мглзт лмокарзвлзт нмймедлщ, а 
ракме нмйягає в упралмвйдллі мглмж-
лафлмгм омжукілля пдлпу ілрдонодрм-
валмї лмокз ра в фіркмку взжлафдллі 
пнмпмбу нмвдгілкз її агодпара [2, 
п. 12, 15]. 

Рджуйщрарз рйукафдлля ноавмвзт 
лмок в жайделмпрі віг ндвлмї проук-
руоз кмлкодрлмї пмуіайщлмї укмвз ра 

пуб’єкрів рйукафдлля нмгійяырщпя ла 
ндвлі взгз. Так, в жайделмпрі віг 
проукруоз кмлкодрлзт пмуіайщлзт 
укмв ноавмві лмокз рйукафарщпя вз-
кмлавуякз у взгйягі її буквайщлмгм і 
лдбуквайщлмгм рйукафдлля. Буквайщ-
лд рйукафдлля (агдкварлд) - взг ом-
жукілля оджуйщрару рйукафдлля ноа-
вмвзт лмок, кмйз ноавмжапрмпуваф 
вваеає, цм жкіпр лмокз ноава, жкіпр, 
вкйагдлзи в лдї жакмлмгавудк, жбіга-
єрщпя ж її кмвлзк ра рдкпруайщлзк 
взкйагмк [3, п. 40].  

Рджуйщрар рйукафдлля омжоіж-
ляєрщпя жайделм віг имгм взгів 
(рабй. 1). 

 
Табйзуя 1 

Поавмва нозомга оджуйщрару рйукафдлля жайделм віг имгм взгів 

Взг ра смока рйу-
кафдлля 

Рджуйщрар рйукафдлля 

З'япувалля ланоавйдлзи «упдодгзлу» пуб'єкра рйукафдлля 

Рмж'яплдлля ланоавйдлзи  пуб'єкрмк рйукафдлля «жмвлі» 

Осіуіилд рйука-
фдлля  

кає жагайщлммбмв'яжкмву пзйу гйя впіт пуб'єкрів 
ноава 

Осіуіилд лмокарз-
влд рйукафдлля  

жакоінйыєрщпя у пндуіайщлмку ілрдонодрауіилмку 
акрі, якзи кає жагайщлммбмв'яжкмву пзйу 

Осіуіилд кажуайщ-
лд рйукафдлля  

жакоінйыєрщпя в кмрзвувайщліи і оджмйырзвліи фап-
рзлат ноавмжапрмпмвлмгм акру 

Ндмсіуіилд рйука-
фдлля  

кмед бурз жакоінйдлзи у нзпщкмвіи смокі, айд мбм-
в'яжкмвмї пзйз лд кає, лд кає жагайщлмжлафуцмгм та-
оакрдоу 

Помсдпіилд  
рйукафдлля 

жгіиплывалд номкуомомк абм агвмкармк у пугмвмку 
номудпі - имгм оджуйщрарз лд мбмв'яжкмві гйя пугу 

Дмкрозлайщ-
лд рйукафдлля 

нубйікуырщпя в пндуіайщлзт жбіолзкат, цм кіпрярщ 
лаукмвм-ноакрзфлі кмкдлраоі жакмлмгавпрва, якзкз 
кмозпруырщпя ноакрзфлі ноауівлзкз в ноавмжапрмпм-
вліи гіяйщлмпрі 

Тйукафдлля жа мб-
пягмк  

буквайщлзи, мбкдеувайщлзи ра омжхзоывайщлзи 
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Сйіг вігкірзрз, цм лд іплує єгз-
лмї гуккз прмпмвлм взжлафдлмпрі 
ноавмвмї нозомгз оджуйщрару рйука-
фдлля жа имгм взгакз. Так ланозкйаг 
Є. Б. Абгоапуймв вваеає, цм оджуйщ-
рарз лаукмвмгм рйукафдлля кмеурщ 
бурз мбмв’яжкмвзкз гйя впіт 
пуб’єкрів ноавмжапрмпувалля,  кмеурщ 
бурз гедодймк ноава [4, п. 23]. 

В номгмведлля галмї гуккз Ла-
жаодв В. В., Мітаиймвзф Д. М., Нагд-
еіл Г. Н. нозихйз гм взплмвку, цм 
гмкрозлайщлд рйукафдлля («жа жкіп-
рмк») жа смокмы кмед бурз як мсі-
уіилзк, рак і лдмсіуіилзк [5, п. 142], 
а Д. А. Бапалгмв, цм оіхдлля Кмл-
прзрууіилмгм Сугу є гедодйакз гмк-
розлайщлмгм кмлпрзрууіилмгм рйука-
фдлля, оджуйщрармк лаукмвмгм рйука-
фдлля [6, п. 74-75].  

Щмгм мбмв’яжкмвмпрі оджуйщрарів 
ндвлмгм взгу рйукафдлля рде лд км-
ела жомбзрз мглмжлафлзи взплмвмк. 
Як віолм жажлафає Палфак О. Г. лдм-
бмв’яжкмвзи оджуйщрар гмкрозлайщлм-
гм рйукафдлля ж фапмк кмед прарз  
мбмв’яжкмвзк, ланозкйаг, фдодж 
вкйыфдлля имгм гм оіхдлля Кмлпрз-
рууіилмгм Сугу Укоаїлз, ілхі жакм-
лмгавфі і пугмві ілрдонодрауіилі акрз 
[7, п. 1-7]. Так лаукмві рйукафдлля 
жлаихйз пвмє вігмбоаедлля в Пмпра-
лмві Пйдлуку Вдотмвлмгм Сугу 
Укоаїлз віг 23 гоугля 2005 о. № 14 
«Пом ноакрзку жапрмпувалля пугакз 
Укоаїлз жакмлмгавпрва у пноават ном 
гдякі жймфзлз номрз бджндкз гмоме-
лщмгм оуту ра дкпнйуарауії роалпнмо-
ру, а ракме ном агкіліпроарзвлі ноа-
вмнмоухдлля ла роалпнморі» вкйы-
фдлі мкодкі нмймедлля номсдпіилмгм 
рйукафдлля В. А. Мзпйзвмгм, у нмп-
ралмву Пйдлуку Вдотмвлмгм Сугу 
Укоаїлз віг 23 гоугля 2005 о. № 12 
«Пом ноакрзку жапрмпувалля пугакз 
Укоаїлз жакмлмгавпрва ном жвійщлдл-
ля мпмбз віг козкілайщлмї вігнмвіга-
йщлмпрі» - Ю. В. Бауйіла. 

Н. Н. Вмнйдлкм нозтмгзрщ гм вз-
плмвку, цм мсіуіилд рйукафдлля є 
лдвіг'єклмы пкйагмвмы фапрзлмы 
пакмї рйукафдлмї лмокз. Цд взпймв-
йывалля взкйзкайм ояг жандодфдлщ у 
оіжлзт аврмоів. Так, П. Е. Ндгбаийм 

нзпав: «Взжлалля рйукафдлля фапрз-
лмы лмокз, віг кмгм б вмлм лд взтм-
гзйм, вігкозває кмейзвіпрщ гйя жкі-
лз жкіпру лмокз хйятмк рйукафдлля, 
цм кмед нозвдпрз гм гмвійщлзт гіи в 
номудпі їт жгіиплдлля» [8, п. 355] 

В апндкрі взкйагдлмгм віолмы 
вваеаєрщпя гукка Канйілмї О. В., цм 
оджуйщрарз рйукафдлля нмвзллі жвм-
гзрзпя гм взявйдлля вмйі жакмлмгав-
уя, взоаедлмї у пймвдплзт смокуйы-
валлят жакмлу абм ілхмгм лмокарзв-
лм-ноавмвмгм акра. Ілакхд првмоы-
єрщпя кмейзвіпрщ вігтмгу віг гіиплм-
гм жкіпру лмокз ноава ніг рзк ноз-
вмгмк, цм пноавелі лакіоз її рвмоуя 
буйз ілхзкз [9, п. 14]. 

Сакм нмлярря рйукафдлля роак-
руєрщпя як оджуйщрар омжукмвмгм 
номудпу, взоаедлзи у пукунлмпрі 
пугедлщ, в якзт омжкозваєрщпя жкіпр 
рйукафлзт лмок. Далзи пдлп ракме 
везваєрщпя, кмйз кмва игд ном нм-
хзоывайщлд, мбкдеувайщлд абм бук-
вайщлд рйукафдлля, ном ноавзйщлд і 
лдноавзйщлд рйукафдлля. Тур нм пурі 
пноавз гаєрщпя таоакрдозпрзка од-
жуйщрару рйукафдлля ж ндвлзт нмжз-
уіи: в ндохмку взнагку - ж рмфкз 
жмоу имгм вігнмвіглмпрі рдкпру, ода-
йщлмку взпймву лмокз, у гоугмку - ж 
рмфкз жмоу вігнмвіглмпрі мрозкалмгм 
оджуйщрару жагайщлмвзжлалзк ноавз-
йак рйукафдлля. 

Упі взкмозпрмвувалі нозимкз 
рйукафдлля нмвзллі карз ндвлзи 
оджуйщрар: омжкозрря і жкіпр кмлкодр-
лмї ноавмвмї лмокз, а ракме сікпу-
валля її в пвігмкмпрі кмлкодрлмгм 
ноавмжапрмпувафа як йалуыг пугедлщ 
ном ноавмву лмоку, цм урвмоыє в 
пукунлмпрі ілгзвігуайщлд омжукілля 
ноавмвзт лмок.  

Багарм гмпйіглзків оджуйщрармк 
рйукафдлля лмокз ноава вваеаырщ її 
нмвлу япліпрщ і рмфліпрщ, вігпурліпрщ 
нмгвіилмгм пдлпу, рмбрм кіе «гутмк» 
і «буквмы» жакмлу лд нмвзллм бурз 
омжбіелмпрди, кіе пдлпмк лмокз і її 
пймвдплзк взоаедлляк лд нмвзллм 
бурз вігкіллмпрди. 

Так Опінмв А. В. [10, п. 264-274] 
вваеає, цм оджуйщрармк рйукафдлля 
нмвзлла бурз мглмжлафліпрщ і нмвла 
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япліпрщ жкіпру лмокз ноава. Опмбйз-
віпрщ рйукафдлля жа мбпягмк мбукмв-
йдла имгм жв'яжкмк ж кілудвзк од-
жуйщрармк і ж'япувалля і омж'яплдлля 
жкіпру ноавмвзт лмок, віг якзт жайд-
езрщ ноакрзфлзи дсдкр рйукафдлля. 
Взкмозпралля узт пнмпмбів рйука-
фдлля мбукмвйыырщ мбпяг рйукафдл-
ля. Тйукафдлля жа мбпягмк - уд ж'япу-
валля пніввіглмхдлля буквайщлмгм 
рдкпру і гіиплмгм жкіпру ыозгзфлзт 
лмок. 

Оред, оджуйщрар рйукафдлля - 
ж'япувалля пноавелщмгм жкіпру, жа-
коінйдлмгм в нзпщкмвзт ноавмвзт 
акрат. Помрд пдлп, жкіпр лмокз гайд-
км лд жавегз жбігаєрщпя ж її рдкпруа-
йщлзк взоажмк. Єгліпрщ кмвз и кзп-
йдлля, пймва и нмлярря лд мжлафає 
їтлщмї рмрмелмпрі. Тмку гйя ыозгзф-
лмї ноакрзкз ваейзвд жлафдлля кає 
омжкдеувалля взгів рйукафдлля жа 
мбпягмк.  

Як жажлафаймпя оаліхд в  жагайщ-
ліи рдмоії ноава жайделм віг оджуйщ-
рарів рйукафдлля омжоіжляырщ буква-
йщлд (агдкварлд), омжхзоывайщлд абм 
омжнм-впыгеувайщлд, мбкдеувайщлд 
рйукафдлля лмокз ноава. Наифапріхд 
вмйя жакмлмгавуя ж'япмвуєрщпя в рмф-
лмку пдлпі ж рдкпрмк лмокз. Ілхзкз 
пймвакз, пймвдплд взоаедлля лмокз і 
її гіиплзи пдлп нмвзллі пнівнагарз. 
Тмгі гмвмоярщ: «гут» і «буква» жакмлу 
лд омжтмгярщпя, пнівнагаырщ. 

За гуккмы О. В. Заифук ра 
Н. М. Оліцдлкм ла мплмві оджуйщра-
рів рдкпруайщлмгм алайіжу в пукунлм-
прі ж ілхзкз нозимкакз рйукафдлля 
ілрдонодрармо омбзрщ взплмвмк: фз 
омжукірз пймвдплзи взоаж лмокз бу-
квайщлм, мбкдеуварз абм нмхзоыва-
рз її жкіпр. У галмку взнагку игдрщпя 
ном мбпяг пймвдплмгм смокуйывалля 
лмокз, ном кмейзвіпрщ її омжхзодлля 
абм жвуедлля. Помудп рйукафдлля жа 
мбпягмк є ймгіфлзк номгмведлляк і 
жвдохдлляк упвігмкйдлля жкіпру 
лмокз ноава, мглзк ж оджуйщрарів 
рйукафдлля в їт пукунлмпрі [11]. 

Як ноавзйм, оджуйщрар рйукафдл-
ля нмвзлдл бурз буквайщлзк (агдк-
варлзк), кмйз гіиплзи жкіпр лмока-
рзвлмгм акра (вмйя жакмлмгавуя) і 

буквайщлзи рдкпр нмвліпры жбігаырщ-
пя мгзл ж мглзк, рмбрм взкмозпралля 
впієї пукунлмпрі пнмпмбів рйукафдлля 
гає ноакрзфлм рми ед оджуйщрар, цм і 
нмфаркмвд (гоакарзфлд, кмвлд) рйу-
кафдлля рдкпру жакмлу. 

Рджуйщрармк рйукафдлля ноавм-
взт лмок кає бурз взжлафдліпрщ 
("рак", "лі"), а лд гвмжлафліпрщ ("і рак, 
і лі") у взплмвкат рмгм, трм рйука-
фзрщ жкіпр ыозгзфлзт лмок. Рджуйщ-
рарз рйукафдлля лд кмеурщ взтмгзрз 
жа кдеі лмокз, яка рйукафзрщпя. 
Тйукафдлля, як ноавзйм, пралмвзрщ 
рійщкз кмлкодрзжуыфд пугедлля ном 
лмоку ноава, айд лд лмвзи лмокарзв-
лзи нознзп. 

Тйукафдлля лмок ноава жа мбпя-
гмк їт ноавмвмгм жкіпру - жавдохайщ-
лзи дран (оджуйщрар) рйукафдлля 
жлафдлля і жкіпру лмок ноава, цм 
лапрає ніпйя жапрмпувалля пнмпмбів 
рйукафдлля і нмйягає у впралмвйдллі 
прундля вігнмвіглмпрі жкіпру ноавмвмї 
лмокз її рдкпрмвмку мсмокйдллы і 
взоаедллы, у ж'япуваллі пніввіглм-
хдлля буквайщлмгм жлафдлля ыозгз-
флмгм рдкпру ("буквз" жакмлу) і гіип-
лмгм жкіпру ыозгзфлзт лмок ("гуту" 
жакмлу) [12, п. 406]. 

Віолі взплмвкз жа оджуйщраракз 
кмлмгоасіфлмгм гмпйігедлля ж галмї 
рдкарзкз омбзрщ Ю. Л. Вйапмв, якзи 
вваеає, цм ніжлалля гіиплмгм жкіпру 
ноавмвзт лмок жгіиплыєрщпя жа    
гмнмкмгмы нозимків ніжлалля, 
мб’єглалзт жа пнійщліпры мжлак і озп 
у пнмпмбз рйукафдлля. Рджуйщрармк 
ж’япувалля є взплмвкз, гм якзт ноз-
ихмв пуб’єкр у номудпі ж’япувалля 
лмокз ноава жа гмнмкмгмы впієї пу-
кунлмпрі пнмпмбів рйукафдлля, цм 
агдкварлі гіиплмку жкіпру лмокз 
ноава и вігнмвігаырщ козрдоіяк іп-
рзллмпрі и ноавзйщлмпрі оджуйщрару 
рйукафдлля. Рджуйщрар рйукафдлля 
кає бурз жавегз агдкварлзк гіиплм-
ку жкіпру, якзи укйав жакмлмгавдущ у 
ноавмву лмоку ноз її взгаллі. Кйа-
пзсікуварз кмела йзхд взплмвкз 
ном гіиплзи жкіпр лмокз, мрозкалі ж 
жапрмпувалляк упієї пукунлмпрі пнм-
пмбів ж’япувалля, в нмоівляллі ж вз-
плмвкакз, цм взнйзваырщ рійщкз ж 



Публiчне право № 4 (36) (2019)   
 

 

 

 

 

 

 

174  

кмвлмгм рйукафдлля уієї лмокз (агд-
кварлі, омжхзодлі и мбкдедлі). Коз-
рдоієк агдкварлмпрі мрозкалмгм од-
жуйщрару ж’япувалля жкіпру лмокз 
ноава вмйі жакмлмгавуя, яка взоаед-
ла у уіи лмокі, є жагайщлмйыгпщка 
ноакрзка – бджнмпдодгля абм у пуку-
нлмпрі мнмпдодгкмвалзт смок: ыоз-
гзфла ноакрзка, ймгіфла ноавзйщ-
ліпрщ, гмпвіг кмвлмгм пнійкувалля, 
жапмбз рйукафдлля рмцм [3, п. 150]. 

З гоугмгм бмку оджуйщрармк рйу-
кафдлля кмела вваеарз взгалі в 
нігпукку акрз рйукафдлля абм ілрдо-
нодрауіилі акрз, які є оіжлмвзгмк 
ноавмвзт акрів. Поавмжлавуі взпймв-
йыырщ оіжлі рмфкз жмоу віглмплм 
нозомгз узт акрів: 

- акрз рйукафдлля є гедодймк 
ноава (ланозкйаг, акрз рйукафдлля 
кмлпрзрууіилзт лмок Кмлпрзрууіи-
лзк пугмк [13, п. 15]); 

- акрз лд впралмвйыырщ, лд жкі-
лыырщ і лд вігкіляырщ які-лдбугщ 
лмокз ноава, рмку вмлз лд є ноавмр-
вмофзкз.  

Як віолм вваеає Ммомжмва Л. А. 
акрз рйукафдлля лд впралмвйыырщ 
лмвзт ноавзй нмвдгілкз, лд каырщ 
пакмпріилмгм жлафдлля, а гіырщ в єг-
лмпрі ж рзкз акракз, в якзт кіпрярщпя 

рйукафдлі лмокз; вмлз мбпйугмвуырщ 
уі акрз і омжгійяырщ їт гмйы ноз віг-
кілі лмокарзвлзт ноавмвзт акрів [14, 
п. 272]. Бугуфз ноавмвзкз акракз, 
ілрдонодрауіилі акрз нубйікуырщпя в 
мсіуіилзт гедодйат.  

На гукку Шасіомва В. М. ра 
Шаитургілмва Е. М. ілрдонодрауіи-
лзи акр кіпрзрщ оджуйщрар рйукафдл-
ля, жмкодка, жакмлу, лмокарзвлмгм 
гмгмвмоу, ноавмвмгм жвзфаы, ыозгзф-
лмгм нодудгдлру, а ракме мкодкзт 
нозлузнів і лмок, ноавмжапрмпмвлзт 
оіхдлщ (ланозкйаг, взжлафдлля пугу 
ном омж'яплдлля пугмвмгм оіхдлля) 
[15, п. 15]. 

Віолм жажлафає Козвдущка Л. М., 
цм акр мсіуіилмгм рйукафдлля лмок 
ноава (ілрдонодрауіилм-ноавмвзи 
акр) – уд акр-гмкукдлр, якзи кіпрзрщ 
омж’яплдлля жкіпру і нмоягку жапрм-
пувалля ноавмвмї лмокз, псмокуйщм-
валд унмвлмваедлзк могалмк у оак-
кат имгм кмкндрдлуії, і кає 
мбмв’яжкмву пзйу гйя впіт, трм жапрм-
пмвує лмокз, цм омж’яплыырщпя [16, 
п. 26].  

За оджуйщраракз гмпйігедлля га-
лмї номбйдкарзкз кмела взгійзрз 
лапрунлі мпмбйзвмпрі ра мжлакз ілрд-
онодрауіилзт акрів (рабй. 5.5). 

 
 

Табйзуя 5.5 

Опмбйзвмпрі ра мжлакз ілрдонодрауіилзт акрів [12] 

Опмбйзвмпрі ра мжлакз ілрдонодрауіилзт акрів 

каырщ пвмїк жкіпрмк жагайщлі лмока-
рзвлі абм ндопмлайщлм агодпмвалі, 
ілгзвігуайщлм-кмлкодрлі ыозгзфлі 
омж'яплдлля 

мсіуіилзи акр-гмкукдлр, якзи кає 
пндузсіфлу проукруоу, жкіпр, смоку, 
прзйщ взкйагалля, одквіжзрз і р. г. 

нозикаырщпя в ндвліи номудгуолм-
номудпуайщліи смокі 

жакоінйыырщ омж'яплывайщлд оіхдл-
ля вігнмвіглмгм кмкндрдлрлмгм мо-
галу 

нігжакмллі, гмнмкіелі ноавмві акрз 

взкйзкаырщ ндвлі ыозгзфлі лапйігкз, 
які кав ла уважі ілрдонодрармо 

жабджндфдлі оіжлзкз жапмбакз ыоз-
гзфлмгм жатзпру, у рмку фзпйі жатм-
гакз гдоеавлмї гії 

лд взтмгзрщ жа кдеі лмокз, цм омж'я-
плыєрщпя 

лмпярщ вйаглзи, мбмв'яжкмвзи та-
оакрдо 
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гіє в єглмпрі ж рзк лмокарзвлм-
ноавмвзк акрмк, у якмку кіпрярщпя 
лмокз ноава, цм рйукафарщпя; 

омжкозває жкіпр ноавмвзт лмок, вз-
оаедлзт у нознзпат вігнмвіглмгм 
ыозгзфлмгм акра 

гіє у номпрмоі вігнмвіглм гм номпрмоу 
гії взрйукафдлмї лмокз ноава, а у 
фапі кмед лабуварз як ноякмї, рак і 
жвмомрлмї пзйз 

каырщ жвмомрлу пзйу, рмбрм нмхз-
оыырщ пвмы гіы ла сакрз, нмгії, 
мбправзлз, які кайз кіпуд гм ноз-
илярря акру рйукафдлля 

є смокайщлм-мбмв'яжкмвзк гйя впіт, 
трм жапрмпмвує лмокз, цм омж'яплы-
ырщпя 

 пралмвзрщ урмфлывайщлд пугедлля 
ном лмоку ноава, а лд лмвзи лмока-
рзвлзи нознзп 

в ієоаотії ыозгзфлзт акрів пйігує жа 
акрмк, нмймедлля якмгм омжрйукафд-
лм, имгм кіпуд пдодг ыозгзфлзт акрів 
взжлафаєрщпя кмкндрдлуієы могалу фз 
упралмвз, які имгм утвайзйз 

нозикаырщ лмокмрвмофі фз пндуіа-
йщлм унмвлмваедлі пуб'єкрз – лауі-
млайщлі (ланозкйаг, КСУ) і кіела-
омглі, фзы ыозпгзкуіы взжлайа 
гдоеава (ланозкйаг, Кмкірдр ООН 
ж ноав йыгзлз) 

 
Ілрдонодрауіилзи акр взпрунає 

оджуйщрармк рйукафдлля ноавмвзт 
лмок, ла вігкілу віг лмокарзвлмгм 
акру, якзи є оджуйщрармк ноавмрвмо-
фмпрі абм ноавмжапрмпувалля. На віг-
кілу віг лмокарзвлмгм віл лд кіпрзрщ 
лмокз ноава, а йзхд їт рйукафзрщ ра 
нмяплыє. Є жайделзк віг лмокарзв-
лмгм акру – кмйз віл вроафає ыозгз-
флу пзйу, рм ілрдонодрауіилзи акр 
рде пкапмвуєрщпя. Гмймвла вігкіл-
ліпрщ ілрдонодрауіилмгм акру віг ноа-
вмжапрмпмвлмгм нмйягає в рмку, цм 
віл нмв'яжалзи ж оіхдлляк кмлкодр-
лмї пноавз, а ілрдонодрауіилзи  кає 
жагайщлзи таоакрдо. 

Оред, ілрдонодрауіилі акрз - ноа-
вмві акрз кмкндрдлрлзт гдоеавлзт 
могалів, цм кіпрярщ оджуйщрар мсі-
уіилмгм рйукафдлля. Напакндодг вм-
лз є ноавмвзкз акракз ра вмймгіырщ 
впіка їт мжлакакз. Вмлз взгаырщпя і 
жабджндфуырщпя гдоеавмы, нзпщкмвм 
жакоінйдлі, є мбмв'яжкмвзкз гйя ода-
йіжауії. За мжлакмы оджуйщрарзвлмпрі 
вмлз вігоіжляырщпя віг ілхзт ноавм-
взт акрів. Так ілрдонодрауіилзи акр є 
оджуйщрармк рйукафдлля ноавмвзт 
лмок, ілхі акрз - оджуйщрармк ілхмї 
ноавмвмї гіяйщлмпрі: ноавмрвмофмпрі 
абм ноавмжапрмпувалля, які каырщ 
оіжлд нозжлафдлля, номудгуоу, лмо-
карзвлд жакоінйдлля. Акрз рйука-
фдлля лд нігкіляырщ пмбмы ілрдонод-
рауіилі акрз ноавмрвмофмпрі і ноавм-

жапрмпувалля, вмлз каырщ гмгаркмвд 
(пубпзгіаолд) жлафдлля гм узт лмо-
карзвлм-ноавмвзт і ілгзвігуайщлзт 
акрів [17, п.264].  

Ілрдонодрауіилзи акр взпрунає 
оджуйщрармк рйукафдлля ноавмвзт 
лмок, ла вігкілу віг лмокарзвлмгм 
акру, якзи є оджуйщрармк ноавмрвмо-
фмпрі абм ноавмжапрмпувалля. На віг-
кілу віг лмокарзвлмгм віл лд кіпрзрщ 
лмокз ноава, а йзхд їт рйукафзрщ ра 
нмяплыє. Є жайделзк віг лмокарзв-
лмгм акру – кмйз віл вроафає ыозгз-
флу пзйу, рм ілрдонодрауіилзи акр 
рде пкапмвуєрщпя. Гмймвла вігкіл-
ліпрщ ілрдонодрауіилмгм акру віг ноа-
вмжапрмпмвлмгм нмйягає в рмку, цм 
віл нмв'яжалзи ж оіхдлляк кмлкодр-
лмї пноавз, а ілрдонодрауіилзи  кає 
жагайщлзи таоакрдо. 

Наиваейзвіха озпа пугмвмї 
ноакрзкз - првмодлля в оджуйщрарі 
кмлкодрзжауії жакмлу нодудгдлрів 
рйукафдлля жа гмнмкмгмы  смокуйы-
валля ноавмнмймедлщ, які жгарлі ла-
прійщкз угмпкмлайыварз жакмлмгав-
првм, цм кмела гмвмозрз лавірщ ном 
ноавмрвмофзи таоакрдо пугмвмї ноак-
рзкз. 

Щмгм муілкз оджуйщрару рйука-
фдлля в номудпі ноавмжапрмпувалля 
ноавмвзт лмок, рм игурщ нмпріилі 
пундодфкз віглмплм пніввіглмхдлля 
«нодудгдлрів рйукафдлля» (ноавмнм-
ймедлщ) і ноавмвзт лмок. Ряг уфд-
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лзт, гмрозкуыфзпщ нмжзуії нозоів-
лывалля «нодудгдлрів рйукафдлля» 
гм ноавмвзт лмок, гмвмозрщ ном рд, 
цм у лаибійщх пкйаглзт пноават в 
кмрзвувайщліи фапрзлі пугмвмгм оі-
хдлля лдмбтіглм нмпзйарзпя лд йзхд 
ла лмокз жакмлу, айд і ла акрз кажуа-
йщлмгм рйукафдлля.  

Так О.С. Куозйщмва ніг ноавмнм-
ймедлляк омжукіє «оіжлмвзг жагайщ-
лзт ноавзй жапрмпувалля, цм кає 
вігмкзи прунілщ ужагайщлдлмпрі, які 
омжнмвпыгеуырщпя ла лдвзжлафдлд 
кмйм мпіб, ра жапрмпмвуырщпя гм ндв-
лзт сакрзфлзт пкйагів, цм кіпрзрщпя 
в оіхдллят, утвайат і нмпралмват 
взцдпрмяцзт пугів, якцм пніо оалі-
хд вед був нодгкдрмк пугмвмгм омж-
гйягу, а ракме в ужагайщлдліи пугмвіи 
ноакрзуі і в кдоівлзт омж’яплдллят 
Пйдлуку Вдотмвлмгм Сугу СРСР і 
Пйдлуків Вдотмвлзт пугів пмыжлзт 
одпнубйік» [18, п.34-35]. 

Взжлалля мбмв'яжкмвмпрі «ноавм-
нмймедлщ», взомбйдлзт в пугмвіи 
ноакрзуі, кає ла уважі лагалля пугм-
взк нмпралмвак лмокарзвлмгм таоак-
рдоу, мред, рійщкз жагайщлмвзжлала 
ноакрзка кмед бурз гедодймк ноава. 
У ыозгзфліи йірдоаруоі в якмпрі ніг-
рвдогедлля мбґоулрмвалмпрі рдмоії 
ном ноавмнмймедлля лавмгзрщпя вз-
жлафдлля ноава ж рмфкз жмоу кмлудн-
уії «езвмгм ноава». У галмку кмл-
рдкпрі ноавм - лд рд, цм жанзпалм в 
жакмлат, а рм кмлкодрлд каилмвд и 
ілхд жагмвмйдлля пвмїт нодрдлжіи, 
якд мрозкує фдодж пуг уфаплзк пунд-
одфкз. Ця кмлуднуія вваеає, цм пакд 
пугмві оіхдлля і є «езвзкз», рмбрм 
одайщлм іплуыфзк ноавмк. В пзйу 
ущмгм оіхдлля пугу праырщ ноавмнм-
ймедллякз в рзт взнагкат, кмйз ла-
буваырщ мбмв'яжкмвмгм таоакрдоу. З 
уієї нозфзлз вмлз жабджндфуырщпя 
аврмозрдрмк лаивзцмгм пугмвмгм 
могалу, имгм кмейзвмпрякз вігкілз-
рз упі рі оіхдлля, які пундодфарщ узк 
ноавмнмймедлляк.  

Помрд ла ноакрзуі лд жавегз гм-
розкуєрщпя гала рмфка жмоу. Так ла-
нозкйаг, пугз лзефзт ілпралуіи, 
впундодф взкйагдлзк ноавмвзк нм-
жзуіяк у Пмпралмві ВСУ віг 

21.05.2012 о. ра ф. 1 пр. 3607 ЦПК 
Укоаїлз,  номгмвеуырщ вігкмвйярз у 
нмжмві ном взжлалля гмгмвмоу лдук-
йагдлзк ла нігправі вігпурлмпрі у 
ндодйіку пр. 16 ЦК Укоаїлз взжлафд-
лмгм нмжзвафдк пнмпмбу жатзпру [19, 
20]. В рми фап як Пмпралмва ВСУ віг 
21.05.2012 о. омж’яплыє, цм «мбкдед-
лд рйукафдлля пугмк пр. 16 ЦК Укоа-
їлз пундодфзрщ жажлафдлзк нмймедл-
ляк ра нозжвмгзрщ гм лдноавмкіолмї 
вігкмвз мпмбі в одайіжауії її ноава ла 
пугмвзи жатзпр» [21]. 

Сакмпріиліпрщ ноавмнмймедлщ, 
првмодлзт в оджуйщрарі кмлкодрзжауії 
ноавмвмї лмокз, нігрвдогеуєрщпя 
ракме таоакрдомк пакзт акрів мсі-
уіилмгм рйукафдлля як одайщлм іплу-
ыфмї, якіплм вігмпмбйдлмї пзпрдкз 
ноавмвзт акрів. Ця гукка жлатмгзрщ 
пвмє нігрвдогедлля ракме в пугмвіи 
ноакрзуі. В рми ед фап лдмбтіглм 
вігкірзрз, цм пакмпріиліпрщ ноавмнм-
ймедлщ, цм впралмвйыырщпя мсіуіи-
лзк рйукафдлляк, кає ндвлі кдеі, 
рмбрм акр кмлкодрзжауії лд кмед ніг-
кілярз пмбмы ноавмву лмоку. Віл кає 
ноакрзфлд жлафдлля лд пак нм пмбі, а 
рійщкз у жв'яжку ж одайіжауієы омж'яп-
лывайщлмї лмокз. Нджваеаыфз ла 
ояг жагайщлзт кмкдлрів, цм жбйзеу-
ырщ ноавмжапрмпмвлу кмлкодрзжауіы і 
ноавмрвмофіпрщ, ноавмнмймедлля, 
взомбйдлі фдодж пугмвд оіхдлля лд 
кмеурщ жапрмпмвуварзпя пакмпріилм, 
рмбрм бдж мплмвлзт  лмок, ла гдрайі-
жауіы якзт вмлз пноякмвалі. Вмлз 
каырщ пзйу і жлафдлля рійщкз вном-
гмве рдокілу гії везвалзт  лмок і у 
оажі їт вігкілз нознзляырщ пвмы гіы. 

Діяйщліпрщ пугмвмгм могалу кмед 
бурз пноякмвала бджнмпдодглщм ла 
рйукафдлля ноавмвмї лмокз, цм пра-
лмвзрщ кдру і оджуйщрар пакмпріилмї 
гіяйщлмпрі пугу. Япкоавзк нозкйагмк 
ракмгм номудпу кмела жажлафзрз 
мсіуіилд рйукафдлля лмок Кмл-
прзрууії і жакмлів Кмлпрзрууіилзк 
пугмк Укоаїлз [22, п.120]. 

Такзк фзлмк, оджуйщрар рйука-
фдлля - ж'япувалля пноавелщмгм жкіп-
ру, жакоінйдлмгм в нзпщкмвзт ноавм-
взт акрат. Рджуйщрармк рйукафдлля 
ракме кмела вваеарз взгалі в ніг-
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пукку акрз рйукафдлля абм ілрдонод-
рауіилі акрз, які є оіжлмвзгмк ноавм-
взт акрів.  

Дйя рмгм, цмб оджуйщрар рйука-
фдлля вігнмвігав гіиплмку пкзпйу, 
жакйагдлмку жакмлмгавудк у лмокі 
ноава, ыозгзфла лаука омжомбйяє 
пзпрдку пнмпмбів рйукафдлля, взкм-
озпрмвуыфз які кмела гмпягрз ракм-
гм оджуйщрару, ракмгм омжукілля пкз-
пйу лмокз ноава, якд мб’єкрзвлм віг-
нмвігає вмйі жакмлмгавуя, взоаедліи 
у рдкпрі лмокарзвлм-ноавмвмгм акра. 
Помвдгдлзи алайіж пугмвмї ноакрзкз 

нмкажав, цм ла пщмгмглі кає кіпуд 
пкйагліпрщ номудпу вігтмгу укоаїлпщ-
кмї пзпрдкз жатзпру в пугмфзлпрві віг 
пурм нмжзрзвіпрпщкмгм рйукафдлля 
ноз ноавмжапрмпуваллі.  

Як ж’япмвалм, гмпі лд іплує єгзлмї 
гуккз прмпмвлм взжлафдлмпрі ноавм-
вмї нозомгз оджуйщрару рйукафдлля 
жа имгм взгакз, рмку нмгала аврмопщ-
ка ілрдонодрауія ж ущмгм нзралля. 
Айд ж воатувалляк оівля гзпкупіилм-
прі цмгм галмї кйапзсікауії, уд нз-
ралля  жайзхаєрщпя ланоякмк нмга-
йщхзт гмпйігедлщ. 
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Алрмхкіла В. К. Поавмва нозомга оджуйщрарів рйукафдлля лмок 
В праррі взжлафдлм жкіпр оджуйщрарів рйукафдлля ноавмвзт лмок. Помвдгдлм муі-

лку оджуйщрару рйукафдлля в номудпі жапрмпувалля ноавмвзт лмок. Рмжгйялурм акрз 
рйукафдлля абм ілрдонодрауіилі акрз як оджуйщрарз рйукафдлля. Взжлафдла ноавмва 
нозомга оджуйщрару рйукафдлля жайделм віг имгм взгів. Дмпйігедлм номудп првмодл-
ля в оджуйщрарі кмлкодрзжауії жакмлу нодудгдлрів рйукафдлля жа гмнмкмгмы  смоку-
йывалля ноавмнмймедлщ. 

Кйыфмві пймва: рйукафдлля, оджуйщрар рйукафдлля, ілрдонодрауіилзи акр, пугмвд 
рйукафдлля,  ноавмнмймедлля. 

  
 
Алрмхкзла В. К. Поавмвая нозомга оджуйщрармв рмйкмвалзя лмок 
В прарщд мнодгдйдлм пмгдоеалзд оджуйщрармв рмйкмвалзя ноавмвшт лмок. Помвд-

гдла мудлка оджуйщрара рмйкмвалзя в номудппд нозкдлдлзя ноавмвшт лмок. Раппкмр-
одлш акрш рмйкмвалзя зйз злрдонодраузмллшд акрш как оджуйщрарш рмйкмвалзя. 
Онодгдйдла ноавмвая нозомга оджуйщрара рмйкмвалзя в жавзпзкмпрз мр дгм взгмв. 
Иппйдгмвал номудпп пмжгалзя в оджуйщрард кмлкодрзжаузз жакмла нодудгдлрмв рмй-
кмвалзя п нмкмцщы смокуйзомвкз ноавмнмймедлзи. 

Кйыфдвшд пймва: рмйкмвалзд, оджуйщрар рмйкмвалзя, злрдонодраузмллши акр, 
пугдблмд рмйкмвалзд, ноавмнмймедлзд. 

 
 
Antoshkina V. Legal nature of norms’ interpretation results  
Legal norms specification is ensured, as it is well known, in the process of law-

making and law enforcement. The maximum certainty and completeness of the meaning of 
legal norms, means of interpretation, detailing, refinement and development of individual 
elements of norms becomes possible for the purposes of precise and complete legal 
regulation as a result of concretization.  The practice of law enforcement largely depends 
on the results of the interpretation of legal rules. While their application, the general 
rules are translated into the language of more specific statements, which does not raise 
doubts the relation of such a legal rule to the situation being legally solved. Defining of 
the legal nature, essence of the results of interpretation is required for improving legal 
regulation in the modern Ukrainian state. It was still the reason for the author's interest 
in mentioned issues. 

The article states that the result of interpretation in the process of enforcement of 
legal rules has a significant influence on resolving of cases. It is emphasized that 
interpretation will be fair if its three components are fair: the interpretative process, its 
result and the legal material to be interpreted. One of the criteria for evaluating the 
interpretation results is determined by the principle of its understandability, which offers 
to be understood as a basis that reflects the quality of the explanation and is defined as 
the requirement to exclude contradictions and different interpretations and the same 
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normative provisions, as well as to establish a clear understanding of the meaning of the 
interpreted norm and a clear defining of the behavior of its addressee. 

The author presents different approaches to defining the types of results of legal 
norms interpretation, depending on the particular structure of a particular social 
condition and on the subjects of interpretation. 

The article also deeply analyzes the approaches of legal scholars to defining the legal 
nature of the results of interpretation. 

Significant attention is paid in the paper to the question on disclosure of the legal 
nature and features of interpretative acts, which are a variety of legal acts. The question 
arises on the possibility of considering the mentioned acts as sources of law. 

The author also paid attention to the question of creating as a result of the 
specification of the law the interpretation precedents by courts while the formulation of 
legal provisions capable of improving the legislation. For this purpose, the views of legal 
scholars on the ratio of "precedents of interpretation" (precedent provisions) and legal 
norms are given. The positions of scientists who support the idea of equating ―precedents 
of interpretation‖ and legal norms and the possibility in the most complex cases in the 
motivating part of the court decision to make references not only to the rules of law, but 
also to acts of casual interpretation are analyzed. An example of the court practice of our 
country on the complexity of understanding and implementation of these principles is 
given. 

Thus, in the paper the result of the interpretation is considered as clarification of the 
true content, enshrined in the written legal acts and issued as a result acts of 
interpretation or interpretative acts, which are a type of legal acts. The paper gives the 
author’s interpretation of the issue discussed in the article. But taking into account the 
level of debate on the mentioned classification, this question remains as a direction for 
further research. 

Key words: interpretation, result of interpretation, interpretative act, court 
interpretation, precedents provisions. 

 
 


