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Тдкарзка гедодй кіелаомглмгм 
ноава є мглієы іж лаибійщх акруайщ-
лзт ж рмфкз жмоу рдмоії кіелаомглмгм 
ноава, а ракме акруайщлзк і у кмл-
рдкпрі ноакрзкз кіелаомглзт ноавм-
віглмпзл. Міе пуб’єкракз кіелаомг-
лмгм ноава нмпріилм взлзкаырщ пунд-
одфлмпрі цмгм жапрмпувалля рзт фз 
ілхзт гедодй кіелаомглмгм ноава. А 
віграк, пакд рдмодрзфлі ра ноакрзфлі 
апндкрз жапрмпувалля жагайщлзт 
нозлузнів кіелаомглмгм ноава є мг-
лзк іж лаибійщх уікавзт нзралщ в уіи 
псдоі. Опмбйзвм ваейзвзк є гмпйі-
гедлля їт жапрмпувалля в псдоі кіе-
лаомглмгм козкілайщлмгм ноавмпуггя. 
Помрд ндох ліе омжнмфарз їт омжгйя-
гарз у кмлрдкпрі кіелаомглмгм козкі-
лайщлмгм ноава, гмуійщлзк є номвдпрз 
кмкнйдкплд гмпйігедлля пакмгм нм-
лярря «жагайщлі нозлузнз ноава» як 
гедодйа ноава в уіймку, ра мглмгм іж 
гедодй кіелаомглмгм ноава жмкодка. 
Вігнмвіглм, ла ущмку ґоулрі акруайі-
жуєрщпя лдмбтігліпрщ взжлафдлля ноа-
вмвмї нозомгз жагайщлзт нозлузнів 
ноава пакд як гедодйа кіелаомглмгм 
ноава. Тмку гдбарз лавкмйм нозомгз 
узт нозлузнів є фз лд лаибійщх лам-

флзк нозкйагмк гмкрозлайщлмгм 
кмлсйікру нмжзрзвіпрпщкмгм ра нозом-
глм-ноавмвмгм (ып-ларуоайіпрзфлмгм) 
нігтмгу у кіелаомглмку ноаві. 

Срунілщ лаукмвмї омжомбкз нз-
ралля, якд прмпуєрщпя гмпйігедлля 
жагайщлзт нозлузнів ноава ж нмжзуіи 
роагзуіи нмжзрзвіпрпщкмї ра нозомг-
лм-ноавмвмї кмлуднуії, є гмпзрщ соа-
гкдлраолзк у вірфзжляліи гмкрозлі 
кіелаомглмгм ноава. Сдодг укоаїлпщ-
кзт вфдлзт ваорм вігжлафзрз лапак-
ндодг О. В. Кзївдущ, С. М. Загмоме-
ла, С. П. Пмгодбляк, О. М. Ютз- 
кык, О. О. Нігодєва.  

Мдра  праррі нмйягає у пномбі гм-
пйігзрз мплмвлі нігтмгз гм омжукілля 
жагайщлзт нозлузнів ноава, а пакд 
нмжзрзвіпрпщкзи ра нозомглм-
ноавмвзи нігтмгз у кіелаомглмку 
ноаві. 

У лаууі кіелаомглмгм ноава, жа-
гайщлі нозлузнз ноава жавегз буйз 
мб’єкрмк гмкрозлайщлзт гзпкупіи, у 
оаккат кмелмї іж якзт номнмлувайз-
пя оіжлі нігтмгз, цмгм нмлярря ра 
рдмодрзфлзт номбйдк, які взлзкаырщ 
у жв’яжку іж їтлік рйукафдлляк. Цд 
мбукмвйыє іплувалля вдйзкмї кійщкм-
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прі гукмк ра нмжзуіи прмпмвлм їт 
нозомгз ра жлафдлля як мглмгм іж 
гедодй кіелаомглмгм ноава. Так, 
жагайщлі нозлузнз ноава є мплмвлз-
кз ноавзйакз, жкіпр якзт є гуед 
жагайщлзк ра абпроакрлзк, ілмгі жвм-
гзрщпя гм какпзків  абм номпрмгм 
нмлярря. На вігкілу віг ілхзт ноа-
взй, ланозкйаг ракзт як жакмл фз 
угмга, жагайщлі нозлузнз ноава лд 
буйз «нмкйагдлі» вігнмвіглм гм смо-
кайщлзт гедодй ноава. Тзк лд кдл-
хд, жагайщлі нозлузнз ноава вваеа-
ырщпя фапрзлмы нмжзрзвлмгм ноава, 
лавірщ якцм вмлз взкмозпрмвуырщпя 
йзхд як гмнмкіелзи ілпроукдлр. 
Вмлз є лдмбтіглзкз ноавзйакз гйя 
пакмгм сулкуімлувалля пзпрдкз і, як 
лапйігмк, взнйзваырщ іж ыозгзфлзт 
кіокувалщ рзт, трм кає ноавм нози-
карз ыозгзфлі оіхдлля у номудпі 
жапрмпувалля жакмлу, жмкодка пугмвмї 
вйагз. Вмлз ракме є ілрдгоайщлзкз 
ілпроукдлракз пзпрдкз, мпкійщкз 
вмлз жанмвлыырщ сакрзфлі фз нмрд-
луіилі ноавмві номгайзлз.  

Коік рмгм, ваорм жажлафзрз, цм 
мкоік мглмжлафлмї ра мфдвзглмї пкйа-
глмпрі ноавмвмї нозомгз жагайщлзт 
нозлузнів ноава, вмлз жлафлм оігхд 
праырщ мб’єкрмк гмпйігедлщ ра гзп-
купіи ліе ракі гедодйа кіелаомглмгм 
ноава як кіелаомглзи гмгмвіо ра 
кіелаомглзи жвзфаи. Напйігкмк ущм-
гм є лд номпрм жа мбпягмк лзефа кі-
йщкіпрщ мбґоулрмвалзт нмжзуіи цмгм 
їт рйукафдлля ра омжукілля, а и віг-
пурліпрщ улісікмвалмгм нігтмгу гм 
омжукілля їтлщмгм жкіпру ра жапрмпу-
валля.  

Оред, гмвмояфз ном взжлафдлля 
«жагайщлзт нозлузнів ноава» у рдмоії 
ноава в уіймку, ра в укоаїлпщкіи ноа-
вмвіи лаууі, «жагайщлі» абм е «жага-
йщлмноавмві» нозлузнз ноава взжла-
фаырщ як «мплмвлі нмймедлля, ігдї, 
які нмхзоыырщпя ла впы пзпрдку 
ноава, взжлафаырщ її мпмбйзвмпрі ра 
жакмлмкіолмпрі омжвзрку» [1, п. 463]. 
Т. І. Кмвайщфук гм лзт жаоатмвує, 
жмкодка, нозлузнз пмуіайщлмї пноа-
вдгйзвмпрі, гукаліжку, ыозгзфлмї 
оівлмпрі гомкагял, єглмпрі пуб’єкрзв-
лзт ноав ра ыозгзфлзт мбмв’яжків, 

жакмллмпрі у номудпі првмодлля і ода-
йіжауії лмок ноава, гдкмкоарзжку, 
нмєглалля ндодкмлалля і нозкупу в 
ноаві ра іл. [1, п. 463]. Вірфзжлялі 
лаукмвуі-кіелаомглзкз, ракі як 
С. П. Пмгодбляк вігжлафає, цм жага-
йщлі нозлузнз ноава смокуырщ ніг-
вайзлз лд йзхд рйукафдлля ра жапрм-
пувалля лмок ноава, а и пакмгм ном-
удпу ноавмрвмофмпрі; вмлз віггждока-
йыырщ opinion juris, яка урвмоыє мп-
лмву гйя смокувалля ноава [2, п. 21].  
На гукку М. І. Кмжыбоз, жагайщлі 
нозлузнз ноава – уд лд номпрм ндвлі 
ігдї, які іплуырщ у ноавмпвігмкмпрі, 
лавірщ рдмодрзфліи, а вігноавлі лафа-
йа ноава, які кмеурщ сікпуварзпя, а 
кмеурщ і лд сікпуварзпя в рдкпрат 
лмокарзвлм-ноавмвзт акрів [3, п. 6-7].  
А. М. Кмймгіи вдгуфз кмву ном «жа-
гайщлмноавмві нозлузнз», жажлафає, 
цм вмлз є пнійщлі: «гйя ноава у кіе-
лаомглмку, впдпвірлщмку ра жагайщлм-
йыгпщкмку имгм омжукіллі; жагайщлі 
гйя впіт ноавмвзт пзпрдк мглмгм іп-
рмозфлмгм рзну; гйя ноавмвзт пзпрдк 
мглакмвмгм взгу (ноавмвмї пік'ї); гйя 
нігпзпрдк (прмоіл) ндвлмї ноавмвмї 
пзпрдкз мглмгм пупнійщпрва; гйя впіт 
гайужди ндвлмї пзпрдкз ноава взжла-
фдлмгм пупнійщпрва ра гдоеавз» [4, 
п. 229].  Як бафзкм, у ущмку взнагку, 
вфдлзи нігкодпйыє улівдопайщлзи 
таоакрдо узт нозлузнів, лджайделм 
віг ноавмвмї пзпрдкз. 

Дмкрмо сіймпмспщкзт лаук Боа-
рапык М. Г. омжгйягає жагайщлі нозл-
узнз ноава як жагайщлмйыгпщкі уіл-
лмпрі, а мред вмлз є врійдлляк ноа-
вмвзт ігдайів. Позлузнз ноава кдра-
сіжзфлі ра ігдайіпрзфлі, цм пвігфзрщ 
ном жлафлзи гукаліпрзфлзи нмрдлуі-
ай. Сакд рмку, взоаеаыфз пурліпрщ 
ноава, гукаліпрзфлі пкзпйз нозлуз-
нів жгарлі гаокмліжмвуварз пупнійщлі 
віглмпзлз. Позлузнз ноава єглаырщ 
йыгзлу ж нозомгмы, кмпкмпмк, Бм-
гмк. Ця кдрасіжзка вігйякує йдгіпрів, 
гйя якзт ноавм кає бурз врійдлляк 
лд кдрасіжзфлзт пкзпйів, а дкніозф-
лмї пзйз, вмйі, вйагз [5, п. 64].    

Окодкі гайужі ноава каырщ і вйа-
плі гайуждві нозлузнз, айд жагайщлі 
нозлузнз ноава є пнійщлзкз гйя лзт 
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і їт жкіпр лд жкілыєрщпя в жайделмпрі 
віг гайужди в якзт вмлз жапрмпмву-
ырщпя. Як пйухлм лагмймхує 
О. В. Кзївдущ: «Загайщлі нозлузнз 
ноава ндодваелм пкйагаырщпя іж су-
лгакдлрайщлзт ноавмвзт нозлузнів, 
які є ндодгукмвмы сулкуімлувалля 
ноавмнмоягку» [6, п. 37]. Такме 
О. В. Кзївдущ жажлафає, цм жагайщлі 
нозлузнз ноава «пкйагаырщпя іж су-
лгакдлрайщлзт ноавмвзт нозлузнів, 
які є ндодгукмвмы сулкуімлувалля 
ноавмнмоягку» [6, п. 37]. У пвмы фдо-
гу С. М. Загмомела лакагаєрщпя гарз 
ракд взжлафдлля жагайщлзт нозлузнів 
ноава і у лауімлайщлм-ноавмвмку, і у 
кіелаомглм-ноавмвмку кмлрдкпрі, 
омжгйягаыфз їт як: «пнійщлі ноавмві 
нмлярря, ймгіфлі ноавзйа, рдтліфлі 
нозлузнз, які взкмозпрмвуырщпя ноз 
рйукафдллі и жапрмпуваллі ноава як 
кіелаомглмгм, рак і влуроіхлщмгдо-
еавлмгм». [7, п. 50].    

Айд пакд йзхд кіелаомглм-
ноавмвд взжлафдлля ущмгм нмлярря ра 
имгм рйукафдлля, емглмы кіомы лд 
мжлафає жлярря нзралля ном сулга-
кдлрайщлу нозомгу ущмгм гедодйа 
кіелаомглмгм ноава. Сакд гдбарз 
лавкмйм нозомгз узт нозлузнів є фз 
лд лаибійщх ламфлзк нозкйагмк гм-
крозлайщлмгм кмлсйікру нмжзрзвіпр-
пщкмгм ра нозомглм-ноавмвмгм (ып-
ларуоайіпрзфлмгм) нігтмгів у кіела-
омглмку ноаві. 

Подгправлзкз нозомглм-ноавмвмї 
хкмйз кіелаомглмгм ноава, нмпріилм 
вкажувайз ла мплмвмнмймелд жлафдл-
ля жагайщлзт нозлузнів ноава в пзп-
рдкі имгм гедодй. Так, ла гукку акд-
озкалпщкмгм ыозпра-кіелаомглзка                 
Л. Онндлгдика, яку лавмгзв у пвмєку 
гмпйігедллі взгарлзи укоаїлпщкзи 
ыозпр-кіелаомглзк В. М. Кмодущкзи, 
жагайщлі нозлузнз ноава нмтмгярщ 
пакд ж нозомглмгм ноава і омжгйягав 
їт як «нмоажку нмжзрзвіпрів», рмку цм 
їт мсіуіилд жакоінйдлля номгдкмлпр-
оувайм лдкмейзвіпрщ пномцдлля упієї 
кіелаомглмї пзпрдкз йзхд гм вмйі 
гдоеавз [8, п. 35]. Ймгм кмйдга, акд-
озкалпщкзи ноавлзк лікдущкмгм нм-
тмгедлля В. Фоігкал, рвдогзв, цм 
жагайщлі нозлузнз ноава явйяырщ 

пмбмы «мплмвлд гедодйм, ж якмгм омж-
взваырщпя лмві фапрзлз кіелаомглмгм 
ноава» [9, о. 282].   Авпроіипщкзи вфд-
лзи А. Фдогомппа, лаиндохд, вкажував 
ла мб’єкрзвлу нмродбу у жагайщлзт 
нозлузнат пакд як гедодйі кіелаом-
глмгм ноава: «кіелаомглд ноавм лд 
взфдонуєрщпя гмгмвіолзк і жвзфаєвзк 
кіелаомглзк ноавмк, їт гмуійщлм гм-
нмвлзрз ракме жагайщлзкз нозлуз-
накз ноава» [10, п. 164]. Віл првдо-
геував, цм: «жагайщлі нозлузнз ноа-
ва» є мплмвмы впщмгм кіелаомглмгм 
ноава. В рми ед фап вмлз првмоыырщ 
имгм пкйагмву фапрзлу і жапрмпмву-
ырщпя в рзт взнагкат, кмйз нмжзрзвлд 
кіелаомглд ноавм лд кіпрзрщ нозлуз-
нів і лмок, гмодфлзт в галмку взнаг-
ку» [10, п. 164]. 

Пігрозкку нозомглм-ноавмвмї 
кмлуднуії нмтмгедлля жагайщлзт 
нозлузнів кіелаомглмгм ноава, кме-
ла жлаирз і у ноакрзуі кіелаомглзт 
пугмвзт могалів. Нанозкйаг, К. Та-
лака, пуггя Міелаомглмгм пугу ООН 
в мкодкіи гукуі у пноаві «Пом Пів-
гдллм-Затіглу Асозку», нзпав, цм 
жагайщлі нозлузнз ноава омжхзоы-
ырщ «кмлуднуіы гедодйа кіелаомг-
лмгм ноава жа кдеды ноавмвмгм нмжз-
рзвіжку, жгіглм ж якзк гдоеавз жв'я-
жалі йзхд пвмєы вмйды, а кіелаомглд 
ноавм є ліфзк ілхзк, ліе гмбомвійщ-
лзк пакммбкдедлляк гдоеав» [11, 
о. 298].  

Ваорм жажлафзрз, цм у ноавмвзт 
вфдллят пуфаплмпрі лагмймхуєрщпя ла 
рмку, цм нозомглд ноавм лд кмед 
взявйярзпщ як кмлкодрлі ноавзйа 
нмвдгілкз, а іплує у взгйягі ноавм-
взт, кмоайщлмноавмвзт фз нмйірзкм-
ноавмвзт нозлузнів. Позлузнз 
пноавдгйзвмпрі, номнмоуіилмпрі, пні-
йщлмгм бйага, гмбомпмвіплмпрі, гука-
ліжку ра ілхі ріплм нмв’яжалі ж кмлуд-
нуієы нозомглмгм ноава. Вмлз сулк-
уімлуырщ як влуроіхлі, «вбугмвалі» в 
проукруоу пуб’єкрзвлзт ноав уілліп-
лм-лмокарзвлі мбкдедлля їтлщмгм 
жкіпру ра пнмпмбів жгіиплдлля, як 
жагайщлі моієлрзоз нозилярря ыоз-
гзфлзт оіхдлщ [12, п. 313]. 

З ілхмї прмомлз, нодгправлзкз 
нмжзрзвіпрпщкмгм ланоякку, жмкодка     
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Ч. гд Віхдо, мнмлуыфз їк, првдогеу-
вав, цм мсіуіилд жакоінйдлля жагайщ-
лзт нозлузнів ноава у кіелаомглм-
ноавмвзт акрат є оджуйщрармк внйзву 
нмжзрзвіпрпщкмгм ланоякку. Вмлз 
мбґоулрмвувайз уд нозпурліпры у 
смокуйываллі ущмгм гедодйа квайі-
сікуыфмї мжлакз – «взжлафдлля уз-
війіжмвалзкз лауіякз» [6, п. 38].  

Такме ла гукку омпіипщкмї вфдлмї 
Т. М. Ндхараєвмї, жагайщлмвзжлалі 
нозлузнз – уд рі е лмокз, рійщкз 
вмлз вмймгіырщ взцмы ыозгзфлмы 
пзймы, вігтзйдлля віг лзт в ноакрзуі 
гдоеав є лднознупрзкзк [13, п. 72, 
107].  Як бафзкм, в ущмку взнагку кз 
прзкаєкмпя іж коаилік взявмк нмжз-
рзвіпрпщкмгм правйдлля гм жагайщлзт 
нозлузнів ноава. 

Оред, якцм кз номалайіжуєкм нм-
жзрзвіпрпщкі кмлуднуії ноава, рм нмба- 
фзкм, цм вмлз у нозлузні ноакрзфлм 
лд жайзхаырщ кіпуя гйя жагайщлзт 
нозлузні ноава як аврмлмклзт гед-
одй ноавмвмгм одгуйывалля. Так, жмк-
одка, Д. Опріл првдогеував, цм рі 
взгз лмокарзвлмгм одгуйывалля віг-
лмпзл у пупнійщпрві, які лд мтмнйыырщ 
нмлярря «ноавм», гмуійщлм ілрдонод-
руварз йзхд як нмжзрзвлу кмоайщ [14, 
п. 148].  Оглак уя нмжзуія нмйягає у 
жандодфдллі одайщлмпрі ра нмродбі кі-
елаомглмї ноавмвмї пзпрдкз. Чдодж уд 
лд взжлафаєрщпя нмжзрзвлзк кіела-
омглзи жакмл, взлзкаырщ кмлсйікрз і 
пундодфйзві пзруауії, цм нмродбуырщ 
пугмвзт абм ыозгзфлзт оіхдлщ. Та-
кзк фзлмк, кмедкм гмвмозрз ном рд, 
цм є лдмбтігліпрщ в іплуваллі «жагайщ-
лзт нозлузнів ноава», жа гмнмкмгмы 
якзт жанмвлыырщпя номгайзлз у нм-
жзрзвлмку ноаві. Опщ фмку вмлз буйз 
вкйыфдлі гм пр.38 Сраруру Пмпріилмї 
найарз кіелаомглмгм ноавмпуггя ра 
Сраруру Міелаомглмгм пугу, як гед-
одйм ноава. Суфаплі нозтзйщлзкз 
рдмоії ноавмвмгм нмжзрзвіжку номгмв-
еуырщ жандодфуварз ыозгзфлу 
мбмв’яжкмвіпрщ жагайщлзт нозлузнів у 
кіелаомглмку ноаві. Вмлз вваеаырщ, 
цм ніг жагайщлзкз нозлузнакз пйіг 
омжукірз «жагайщлі нозлузнз ноава, 
жанмжзфдлі ж лауімлайщлзт ноавмвзт 
пзпрдк. Опкійщкз кіелаомглд ра влу-

роіхлщмгдоеавлд ноавм є гвмка оіж-
лзкз ноавмвзкз пзпрдкакз, жагайщ-
лзкз нозлузнакз ноава каырщ бурз 
ракі нозлузнз, які гіиплм є жагайщлз-
кз гйя узт пзпрдк. Ці нозлузнз лд 
кмеурщ карз ноавмвмгм таоакрдоу, 
рмбрм бурз ноавмвзкз лмокакз, мпкі-
йщкз ноавмвзт лмок, жагайщлзт і гйя 
кіелаомглмгм, і гйя влуроіхлщмгм 
ноава, лдкає» [15, п. 59]. 

Ваорм првдогеуварз, цм ракд 
«нмжзрзвіпрпщкд» рйукафдлля жагайщ-
лзт нозлузнів ноава, якд ноакрзфлм 
лд жайзхає емглзт халпів гйя іплу-
валля жагайщлзт нозлузнів ноава в 
пзпрдкі гедодй ноава (як лауімлайщ-
лмгм, рак і кіелаомглмгм), є лдкмодк-
рлзк і ноакрзка ноавмвмгм одгуйы-
валля жандодфує имгм. Сакд нмлярря 
«кмйіжія ноавмвзт лмок» як «пундод-
фліпрщ кіе ноавмвзкз нознзпакз 
ноавмвзт акрів, цм одгуйыырщ алайм-
гіфлі пупнійщлі віглмпзлз, цм взяв-
йяырщпя у вігкіллмпрят у номудпі 
одгуйывалля алаймгіфлзт пупнійщлзт 
віглмпзл», [16] ра номрзйделд нмляр-
ря «номгайзлз в ноаві» як «нмвлмї 
абм фапркмвмї вігпурлмпрі лмокарзв-
лмї одгйакдлрауії ндвлзт пупнійщлзт 
віглмпзл» [17] є пвігфдлляк лдвзфд-
онлмгм таоакрдоу одгуйывалля, якд 
жгіиплыєрщпя взляркмвм жа гмнмкм-
гмы нмжзрзвлзт ноавмвзт лмок. І рур 
номявйяєрщпя сулгакдлрайщла омйщ 
ноавмвзт нозлузнів, мплмвлі сулкуії, 
якзт ла лаху гукку взявйяєрщпя у 
омжв’яжаллі ноавмвзт кмйіжіи ра жанм-
влдллі номгайзл у ноавмвмку одгу-
йываллі. 

Дйя ыозпрів-кіелаомглзків, жмк-
одка Г. Лаурдонатра, жагайщлі нозл-
узнз ноава є мглзк ж ілпроукдлрів, 
якзи пуггя могалів кіелаомглмгм 
ноавмпуггя, лд рійщкз гмнупкає, а и 
жмбмв'яжалзи взкмозпрмвуварз гйя 
жанмвлдлля номгайзл у жкіпрі лмокз 
ноава, цмб жабджндфзрз нмвлмру жа-
кмлу [18, о. 166]. За имгм пймвакз, 
гмпвіг нмкажує, цм мплмвлмы сулкуі-
єы жагайщлзт нозлузнів ноава є рд 
цм вмлз як жанмбіелзи жапіб, як од-
ждов, а лд як гедодйм ноава. 

Чапрзла лаукмвмї пнійщлмрз гм-
вмозрщ цд ном раку сулкуіы жагайщ-
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лзт нозлузнів ноава, лд як пакмпріи-
лмгм гедодйа ноава, а як ілпроукдлр 
гйя рйукафдлля ілхзт гедодй ноава. 
Пігрвдогедлляк уієї гуккз є н. 3 
пр. 21 Сраруру Міелаомглмгм козкі-
лайщлмгм пугу: пуг кмед жапрмпмвува-
рз нозлузнз ра лмокз ноава вігнмві-
глм гм рмгм, як вмлз буйз взрйука-
фдлі в имгм нмндодгліт оіхдллят. 
Сакд іж ущмгм нмймедлля взнйзває, 
цм жа гмнмкмгмы жагайщлзт нозлуз-
нів ноава кмела взрйукафзрз лмоку, 
яка бугд жапрмпмвуварзпя ноз аогу-
кдлрауії номкуомоа, жатзплзка абм 
пугу фз розбулайу.   Цд гмкрозлайщ-
лд мбгмвмодлля розває, і имгм оджуйщ-
рар лавояг фз бугд водгуйщмвалзи, 
мред кз кмедкм првдогеуварз, цм 
взжлафдлля жагайщлзт нозлузнів 
ноава ваорм омжгйягарз іж рмфкз жмоу 
їт сулкуімлайщлзт жапрмпувалщ. Поз-
тзйщлзкмк ущмгм нігтмгу є, кабурщ, 
Біл Чдл, якзи нмпруйыє роз жагайщлі 
сулкуії жагайщлзт нозлузнів ноава. 
Пм-ндохд, вмлз є гедодймк оіжлзт 
лмок, які є йзхд взоаедлляк узт 
нозлузнів. Пм-гоугд, вмлз є кдоів-
лзкз нозлузнакз абм оаккакз гйя 
пугмвмї вйагз у віглмхдллі рак бз 
кмвзрз рйукафлзт ра нозкйаглзт 

сулкуіи нмжзрзвлзт лмок ноава. Пм-
родрє, вмлз кмеурщ бурз жапрмпмвалі 
як лмокз, кмйз лдкає псмокуйщмва-
лзт лмок, цм одгуйыырщ галд нзрал-
ля. [19, о. 390].  

Такзк фзлмк, жагайщлі нозлузнз 
ноава є мглзк іж лаипкйагліхзт гед-
одй ноава, цмгм якмгм лдкає улісікм-
валмгм лмокарзвлм-жакоінйдлмгм ніг-
тмгу ра гмкрозлайщлмї єглмпрі, цмгм 
їт омжукілля мпмбйзвмпрди жапрмпу-
валля. Помрд жагайщлмвзжлалм, цм 
вмлз лмпярщ улівдопайщлзи таоакрдо і 
пйугуырщ взтіглзкз лафайакз гйя 
одгуйывалля упіт пупнійщлзт віглм-
пзл, в рмку фзпйі ла кіелаомглмку 
оівлі.   

Якцм гмвмозрз ном жагайщлі 
нозлузнз ноава як гедодйм кіела-
омглмгм ра кіелаомглмгм козкілайщ-
лмгм ноава, рм пйіг жажлафзрз, цм у 
лщмку лд кіпрзрщпя взфдонлмгм ндод-
йіку узт нозлузнів. У рми ед фап, 
взжлалм, цм вмлз пйугуырщ пвмєоіг-
лзк «кмпрмк» кіе нмжзрзвлзк ра 
нозомглзк кіелаомглзк ноавмк, 
жбайалпмвуыфз їт ра смокуыфз жкіпр 
їт сулкуімлувалля в оаккат кіела-
омглмї пзпрдкз. 
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Ійіка М. І. Загайьлі нозлузнз ноава: нозомглм-ноавмвзи ра нмжзрзвіпрпькзи 
нігтмгз гм їт омжукілля 

У праррі номвмгзрщпя гмпйігедлля ноавмвмї нозомгз жагайщлзт нозлузнів ноа-
ва. Помалайіжмвалм мплмвлі нігтмгз гм омжукілля жагайщлзт нозлузнів ноава, а 
пакд ж бмку нозомглм-ноавмвмї ра нмжзрзвіпрпщкмї кмлуднуіи у кіелаомглмку ноаві. 
Рмжгйягаєрщпя омйщ ра мплмвлі сулкуії жагайщлзт нозлузнів ноава.  

Кйюфмві пймва: жагайщлі нозлузнз ноава, нозомглм-ноавмва кмлуднуія, нмжз-
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нозлузнів ноава. 

Ийзка М. И. Обцзд нозлузны ноава: дпрдпрвдллм-ноавмвми з нмжзрзвзпрп-
кзи нмгтмгы к зт нмлзкалзю 

В прарщд номвмгзрпя зппйдгмвалзд ноавмвми нозомгш мбцзт нозлузнмв ноава. 
Помалайзжзомвалш мплмвлшд нмгтмгш к нмлзкалзы мбцзт нозлузнмв ноава, а 
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Ilika M. General principles of law: natural law and positive approaches to their 
understanding 

The article examines the legal nature of the general principles of law with the 
special focus on theier nature as a source of public international law according to the 
Article 38 (1) of the Charter of the International Court of Justice. The main approaches 
to understanding the general principles of law in international law, namely, natural and 
positivist concepts are analyzed. The nature of the sources of public international law is 
one of the most relevant topics in terms of the theory of international law, as well as 
relevant in the context of the practice of international justice. Subjects of international 
law are constantly at odds over the application of certain sources of international law, 
i.a. general principles of law. Therefore, the theoretical and practical aspects of the 
application of the general principles of international law are one of the most interesting 
issues in this area. Of particular importance is the study of their application in the field 
of international criminal justice. 

In the article the views and positions of such prominent legal researchers as 
L. Oppenheim, A. Verdross, W. Friedmann, H. Lauterpacht etc. are studied. The role 
and main functions of the general principles of law is determined. There are different 
approaches to the role and nature of the general pinciples of law in international law. 
One approach considers theam as which a judge of international courts, not only 
admits, but also must use to fill in the gaps in the content of the rules to ensure the 
completeness of the law. The other approach considers general principles of law not as 
independent source of international law, but as a mean for the interpretation of the 
other sources. 

It is concluded that the general principles of law are one of the most complexed 
sources of law, for which there is no unified normative-based approach and doctrinal 
unity. However, it is generally accepted that they are universal in their nature and 
serve as a starting point for regulating all types of relations, including international. If 
we talk about the general principles of law as a source of international and international 
criminal law, it should be noted that it does not contain an exhaustive list of these 
principles. At the same time, it is recognized that they serve as a kind of "bridge" 
between positive and natural international law, balancing them and shaping the content 
of their functioning within the international system. 

Key words: general principles of law, natural law concept, positivist concept, 
conflict of law, gaps in law, functions of general principles of law. 


