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Окрема думка судді як творче  
осмислення предмета конституційного 

провадження 
 

Занмфаркмвалзи у гмкрозлі нуб-
йіфлмгм ноава алайіж іпрмозфлмгм 
хйяту ілпрзрууімлайщлм-ноавмвмгм 
пралмвйдлля Кмлпрзрууіилмгм Сугу 
Укоаїлз нігрвдогзв лдмбтігліпрщ ла-
укмвм-козрзфлмгм мпкзпйдлля впіт 
пкйагмвзт кдталіжку кмлпрзрууіилм-
гм номвагедлля як ілпрзруру ноава 
ра пноавдгйзвмпрі. Кмлпрзрууіилзи 
Суг Укоаїлз як могал кмлпрзрууіилмї 
ыозпгзкуії жабджндфує вдотмвдлпрвм 
Кмлпрзрууії Укоаїлз, фзк гаоалрує 
бійщх гйзбмкд гмпйігедлля ноавмвзт 
явзц і номудпів фдодж нозжку єглмпрі 
лмокарзвлм-ноавмвмгм одгуйывалля 
у кмлрдкпрі взоіхдлля нзралля ном 
вігнмвігліпрщ Кмлпрзрууії Укоаїлз 
жакмлів Укоаїлз ра у ндодгбафдлзт 
Кмлпрзрууієы Укоаїлз взнагкат іл-
хзт акрів. Тмку в пуфаплзт укмват 
віг кмелмгм пуггі Кмлпрзрууіилмгм 
Сугу Укоаїлз взкагаєрщпя какпзка-
йщлм взжлафдла кмлкодрліпрщ і ндодг-
бафдлля ндопндкрзвлзт ланояків 
омжвзрку ноавмвмї пзпрдкз Укоаїлз в 
уіймку и кмлпрзрууіилмгм ноава жмк-
одка, муілка мбправзл нмжзрзвлмї і 
лдгарзвлмї гзлакікз впіт номявів, 

лапкійщкз уд кмейзвм, гдоеавлм-
ноавмвмгм ра пупнійщлмгм дсдкру віг 
кмлпрзрууіилзт ндодрвмодлщ ра вз-
кмлалля жавгалщ кмлпрзрууіилмгм 
кмлромйы.  

Помсдпмо А. Сдйівалмв лагмйм-
хує ла рмку, цм нмроібла пугмва 
кмлпрзрууімлайіжауія впієї ноавмвмї 
пзпрдкз, цм првмозрщ укмвз, жа якзт 
нмйірзфлзи одезк вігнмвігарзкд 
кмлпрзрууіиліи кмгдйі, а вйага пйу-
езрзкд ілрдодпак лаомгу. За ракзт 
мбправзл кмлпрзрууіилзи жакмлмга-
вдущ кає кмейзвіпрщ муілзрз ігды 
хзомкмгм взкмозпралля «пугмвмгм 
кмлпрзрууімлайіжку», лд мбкдеуыфз 
имгм пкзпй іплувалляк пугмвмї пзп-
рдкз. Цд мжлафає, цм одайії езрря 
взкагаырщ пугмвмгм жабджндфдлля 
кмлпрзрууімлайіжку у жкіпрмвлмку 
нйалі, жатзпру бажмвзт уіллмпрди 
кмлпрзрууіилмгм йагу, цм в пукунлм-
прі првмоыырщ одезк вдотмвдлпрва 
ноава у вжаєкмжв’яжку ж вдотмвдлпр-
вмк кмлпрзрууії [1, п. 118].  

Пм пурі, жаоагз узт жавгалщ пуггі 
Кмлпрзрууіилмгм Сугу Укоаїлз 
«вкйыфаырщпя» у ж’япувалля впіт 
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прагіи і дйдкдлрів лмокмрвмофмгм 
номудпу, омжв’яжуыфз номрзоіффя 
жакмлмгавпрва, жлікаыфз кмлсйікрз і 
пнмоз ра пмуіайщлі номрзоіффя. Рдайі-
жуыфз гаоалрмвалу Кмлпрзрууієы і 
жакмлакз Укоаїлз лджайделіпрщ, пуггя 
Кмлпрзрууіилмгм Сугу Укоаїлз кмед 
взпймвзрз и пвмы мкодку гукку. 

Окодка гукка пуггі Кмлпрзру-
уіилмгм Сугу Укоаїлз як нодгкдр 
лаукмвмгм гмпйігедлля нмпріилм 
нозвдорає гм пдбд увагу ноавлзків. 
Так, нмоівляйщлм-ноавмвзи алайіж 
ілпрзруру мкодкмї гуккз в кмлпрзру-
уіилмку пугмфзлпрві був номвдгдлзи 
Д. Д. Лзйакмк [2], омйщ ра жлафдлля 
мкодкмї гуккз пуггі Кмлпрзрууіилм-
гм Сугу Укоаїлз, її ноавмву нозомгу 
гмпйігеувайз в пвмїт лаукмвзт ноа-
уят О. Ю. Вмгяллікмв [3], С. Ріж-
лзк [4], Т. М. Сйілщкм, Є. В. Ткафдл-
км [5], Г. О. Хозпрмва [6, п. 97-98], 
І. М. Шдвфук [7] ра ілхі ноавлзкз.  

Помвмгяфз нмоівляйщлзи алайіж 
ілпрзруру мкодкмї гуккз в кмлпрзру-
уіилмку пугмфзлпрві, Д. Лзйак пйу-
хлм лагмймхує  ла рмку, цм акруа-
йщлзкз і ракзкз, цм нмродбуырщ нм-
гйзбйдлмгм і гдрайщлмгм взвфдлля ра 
жакмлмгавфмгм водгуйывалля, жайз-
хаырщпя гдякі нзралля ілпрзруру 
мкодкмї гуккз в кмлпрзрууіилмку 
пугмфзлпрві Укоаїлз, а пакд: 
1) номудпуайщлзи праруп і ноавмві 
лапйігкз мкодкмї гуккз; 2) взкмгз 
гм смокз і жкіпру мкодкмї гуккз і 
кде жгіиплдлля пуггды ноава ла 
мкодку гукку; 3) гйапліпрщ мкодкмї 
гуккз і раєклзуя лаоагфмї кікларз; 
4) мкодка гукка як нігправа гйя віг-
козрря лмвмгм кмлпрзрууіилмгм ном-
вагедлля [2, п. 139]. Зажлафдлі нмйм-
едлля лд вроарзйз пвмєї акруайщлмпрі 
и ніпйя лабоалля фзллмпрі Закмлу 
Укоаїлз віг 13 йзнля 2017 о. № 
2136-VIII «Пом Кмлпрзрууіилзи Суг 
Укоаїлз» [8]. 

Мдрмы уієї праррі є омжгйяг 
мкодкмї гуккз пуггі Кмлпрзрууіилм-
гм Сугу Укоаїлз ж нмжзуії рвмофмгм 
мпкзпйдлля нодгкдра кмлпрзрууіилм-
гм номвагедлля.   

Вігнмвіглм гм праррі 93 Закмлу 
Укоаїлз віг 13 йзнля 2017 о. 

№ 2136-VIII «Пом Кмлпрзрууіилзи 
Суг Укоаїлз» пуггя, якзи нігнзпав 
оіхдлля, взплмвмк, утвайу ном віг-
кмву у вігкозррі кмлпрзрууіилмгм 
номвагедлля у пноаві абм ном жа-
козрря кмлпрзрууіилмгм номвагедл-
ля, кмед взкйапрз мкодку гукку в 
промкз, впралмвйдлі Рдгйакдлрмк. 
Суггя взкйагає мкодку гукку в нз-
пщкмвіи смокі, цм гмгаєрщпя гм віг-
нмвіглмгм акра Сугу ра бдж жвмйікал-
ля мнозйыглыєрщпя ла мсіуіилмку 
вдб-паирі Сугу [8]. Ддцм кмлкодрзжм-
валм нмймедлля ном мкодку гукку 
пуггі Кмлпрзрууіилмгм Сугу Укоаїлз 
у § 74 Рдгйакдлру Кмлпрзрууіилмгм 
Сугу Укоаїлз: пуггя, якзи нігнзпав 
оіхдлля, взплмвмк, утвайу ном віг-
кмву у вігкозррі кмлпрзрууіилмгм 
номвагедлля у пноаві абм ном жа-
козрря кмлпрзрууіилмгм номвагедлля 
у пноаві, кмед взкйапрз у нзпщкмвіи 
смокі пвмы мкодку гукку лд ніжліхд 
гвалагуярмгм омбмфмгм гля ж гля ут-
вайдлля оіхдлля, лагалля взплмвку, 
нмпралмвйдлля утвайз. Суггя взкйа-
гає мкодку гукку в нзпщкмвіи смокі. 
Окодка гукка Суггі гмгаєрщпя гм 
вігнмвіглмгм акра Сугу ра бдж жвмйі-
калля мнозйыглыєрщпя ла Вдб-
паирі [9]. 

У гмнмвігі Євомндипщкмї кмкіпії 
«За гдкмкоаріы фдодж ноавм» (Вдлд-
уіипщкмї кмкіпії) «Щмгм мкодкзт 
гукмк в кмлпрзрууіилзт пугат» віг 
17 гоугля 2018 о. жажлафаєрщпя, цм 
пдодг кмлпрзрууіилзт пугів жомпрає 
рдлгдлуія гм лагалля мкодкзт гукмк, 
тмфа їт одайіжауія в оіжлзт коаїлат 
вігоіжляєрщпя мгла віг мглмї. Окодкі 
гуккз кмеурщ карз смоку як лднм-
гмгеувайщлзт гукмк, рак и гукмк, цм 
жбігаырщпя, рмбрм взпймвйыыфзт лд-
жгмгу йзхд ж кмрзвувалляк мпрармф-
лмгм оіхдлля (нулкр 5) [10]. 

С. В. Шдвфук жажлафає, цм в 
укоаїлпщкіи ыозгзфліи рдокілмймгії 
рдокіл «мкодка гукка» є омгмвзк ра 
мтмнйыє впі лыалпз ущмгм ілпрзруру. 
В алгймкмвліи ра соалкмкмвліи 
ыозгзфліи рдокілмймгії separate opin-
ion/opinion separee вкйыфає гва взгз 
мкодкзт гукмк concurring opinion / 
opinion concordante абм opinion indi-

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v0001710-18#n842
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viduelle, кмйз пуггя фз гдкійщка пуг-
гів, які нмгмгеуырщпя ж нозилярзк 
бійщхіпры пугмвзк оіхдлляк, взкйа-
гаырщ вігкіллі абм гмгаркмві нігправз 
фз мбґоулрувалля, цм взжлафзйз їт-
лы нігрозкку; ра dissenting opinion / 
opinion dissidente, кмйз пуггя фз гд-
кійщка пуггів, лд нмгмгеуыфзпщ ж 
нмжзуієы бійщхмпрі, взкйагаырщ мб-
ґоулрувалля ра нігправз пвмєї лджгм-
гз. У гдякзт ілмждклзт ыозпгзкуіят 
нозикаырщпя пугмві оіхдлля, гм якзт 
пуггя жкухдлзи ланзпарз мкодку 
гукку, в якіи у фмкупщ нмгмгеуєрщпя 
ж оіхдлляк бійщхмпрі, а в фмкупщ 
взпймвйыє пвмє жандодфдлля ра вз-
кйагає вігнмвіглд ноавмвд мбґоулру-
валля пвмєї нмжзуії [11].  

На гукку С. Ріжлзка, коік роагз-
уіилмгм нмгійу мкодкзт гукмк ла рі, 
цм прмпуырщпя жауваедлщ гм оджмйы-
рзвлмї (dissent opinion) фз кмрзвува-
йщлмї фапрзлз оіхдлля (concurrent 
opinion), жа ілхзкз козрдоіякз ваорм 
омжгйягарз ракме мбґоулрмвалі (пйу-
хлі) і лдмбґоулрмвалі (нмкзйкмві) 
мкодкі гуккз, а ракме мкодкі гуккз 
іж пуррєвзкз і лдпуррєвзкз жаува-
едллякз [4, п. 64].  

Щмгм жажлафдлмгм нмгійу мкод-
кзт гукмк пуггів ла мбґоулрмвалі ра 
лдмбґоулрмвалі, лдмбтіглм жажлафзрз, 
цм жаномнмлмвалзи нмгій є гмпрар-
лщм пуб’єкрзвлзк, мпкійщкз жоажу е 
нмпрає нзралля прмпмвлм пуб’єкра, 
якзи муілзрщ мкодку гукку пуггі 
Кмлпрзрууіилмгм Сугу Укоаїлз як 
мбґоулрмвалу (пйухлу) фз лдмбґоул-
рмвалу (нмкзйкмву). У жв’яжку ж фзк 
взлзкає и нзралля ном жлафдлля ра-
кмї мкодкмї гуккз ра її ноавмві лап-
йігкз. 

В ыозгзфліи йірдоаруоі пкйайзпя 
ракі нігтмгз цмгм ноавмвмї нозомгз 
мкодкмї гуккз пуггі Кмлпрзрууіилм-
гм Сугу Укоаїлз. Так, Д. Лзйак вз-
жлафає мкодку гукку як номудпуайщ-
лм-ноавмву смоку взпймвйдлля пуг-
гды лджгмгз цмгм пурі фз мбґоулру-
валля утвайдлмгм Кмлпрзрууіилзк 
Сугмк Укоаїлз оіхдлля, взплмвку [2, 
п. 134].  

Діиплм, омжгйягаыфз мкодку гук-
ку пуггі Кмлпрзрууіилмгм Сугу Укоа-

їлз ж нмжзуії сіймпмспщкзт кардгмоіи 
«смокз» і «жкіпру», кмела жажлафзрз, 
цм ж нмжзуії смокз мкодка гукка є 
жмвліхлщмы смокмы вігмбоаедлля 
ноавмгм нмгйягу пуггі ра имгм пуггів-
пщкмгм омжпугу цмгм пурі фз мбґоул-
рувалля оіхдлля, взплмвку, утвайз 
Кмлпрзрууіилмгм Сугу Укоаїлз, ж 
нмжзуії жкіпру мкодка гукка пуггі є 
рвмофзк лаукмвм-ноавмвзк мпкзпйдл-
ляк нодгкдра кмлпрзрууіилмгм номва-
гедлля, гедодймк смокувалля кмл-
прзрууіилм-ноавмвмї гмкрозлз. 

Г. О. Хозпрмва жажлафає, цм смо-
кмы взжлафдлля вйаплмї нмжзуії пуггі 
Кмлпрзрууіилмгм Сугу Укоаїлз в оажі 
лджгмгз ж утвайдлзкз оіхдллякз фз 
взплмвкакз абм взкйагдлзкз в їт 
кмрзвувайщліи фапрзлі мбправзлакз, 
лджайделм віг рмгм, гмймпував віл „жа‖ 
фз „номрз‖ їт нозилярря, є мкодка 
гукка пуггі. Окодка гукка лд є мглм-
мпмбмвзк акрмк Кмлпрзрууіилмгм Су-
гу Укоаїлз, мпкійщкз вмла взлмпзрщпя 
пуггды віг вйаплмгм ікдлі, взпрунає 
имгм мпмбзпрмы нмжзуієы у пноаві ра 
лд нмомгеує ыозгзфлзт лапйігків. 
Впі акрз Кмлпрзрууіилмгм Сугу Укоа-
їлз як кмйдкрзвлмгм гдоеавлмгм мо-
галу є кмйдгіайщлзкз [6, п. 97]. Так, 
взгз акрів Кмлпрзрууіилмгм Сугу 
Укоаїлз взжлафдлм в фапрзлі ндохіи 
праррі 83 Закмлу Укоаїлз «Пом Кмл-
прзрууіилзи Суг Укоаїлз»: Суг утва-
йыє оіхдлля, лагає взплмвкз, нмпра-
лмвйяє утвайз, взгає жабджндфувайщлі 
лакажз. Оред, жагайщлмвзжлалзк є рд, 
цм мкодка гукка пуггі Кмлпрзрууіи-
лмгм Сугу Укоаїлз лд є акрмк Кмл-
прзрууіилмгм Сугу Укоаїлз. 

О. К. Накяпдлкм лагмймхує ла 
рмку, цм мкодка гукка пуггі Кмлпрз-
рууіилмгм Сугу Укоаїлз лд кає 
мбмв’яжкмвмгм жлафдлля, вігнмвіглм 
лд нмомгеує ыозгзфлзт лапйігків ра 
лд кмед омжгйягарзпщ як гедодйм 
ноава [12, c. 144]. Бджукмвлм, взжла-
фдлля ноавмвмї нозомгз акрів Кмл-
прзрууіилмгм Сугу Укоаїлз гйя пу-
фаплмї ыозгзфлмї лаукз є лагжвзфаи-
лм ваейзвзк жавгалляк, номрд, бдж-
пніолзк є нмймедлля, цм мкодка 
гукка пуггі Кмлпрзрууіилмгм Сугу 
Укоаїлз лд є гедодймк ноава.   
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У ноавлзфіи пнійщлмрі ілкмйз 
мкодку гукку пуггі лажзваырщ «кмл-
ромвдопіилзк оіхдлляк». Помрд 
птвайщлм пнозилярз ракзи нмгйяг 
кмела гмпзрщ укмвлм, мпкійщкз кмлр-
омвдопіиліпрщ оіхдлля нмв’яжала ж 
ноякм номрзйделзк нознуцдлляк, а 
мкодка гукка пуггі Кмлпрзрууіилмгм 
Сугу Укоаїлз жа пвмїк жкіпрмк лд 
жавегз кіпрзрщ абпмйырлм номрзйд-
елу нмжзуіы цмгм утвайдлмгм оі-
хдлля, лагалмгм взплмвку фз нмпра-
лмвйдлмї утвайз.  

Ваейзвм нігкодпйзрз, цм кмедл 
пуггя, якзи нігнзпав оіхдлля, вз-
плмвмк фз утвайу, ж уоатувалляк 
нмймедлщ пр. 93 Закмлу Укоаїлз 
«Пом Кмлпрзрууіилзи Сугу Укоаї-
лз» ра наоагоасів 74, 75 Рдгйакдлру 
Кмлпрзрууіилмгм Сугу Укоаїлз кає 
ноавм взпймвзрз вйаплу нмжзуіы, 
жапрмпмвуварз вйаплзи нмрдлуіай 
нмляріилм-кардгмоіайщлмгм анаоару і 
мсіуіилм, ніпйя гмпяглдлля оджуйщ-
рарів кмлпрзрууіилмгм номвагедлля, 
взкйапрз рдкпр вйаплмї мкодкмї гук-
кз.  

Окодка гукка пуггі Кмлпрзру-
уіилмгм Сугу Укоаїлз кмед взпруна-
рз пакмпріилзк дйдкдлрмк взявйдлля 
кмлпрзрууіилм-ноавмвмгм пкзпйу 
нодгкдра кмлпрзрууіилмгм номва-
гедлля, кмейзвмпрди нмгайщхмгм 
омжвзрку кмлпрзрууіилмї ыозпгзкуії. 
В ущмку ноавм пуггі ла мкодку гукку 
гйзбхд омжкозває сдлмкдл кмлпрз-
рууіилмгм номвагедлля, пнозяє вз-
явйдллы имгм пурлмпрі.   

А. Сдйівалмв жажлафає, цм номвд-
гдлля кмлпрзрууіилмгм кмлромйы 
жабджндфуєрщпя пндуіайщлзк кмлпрз-
рууіилзк пугмфзлпрвмк, як пукун-
ліпрщ у жгіиплдллі нмпйігмвлзт прагіи 
ра номудгуо, у якзт Кмлпрзрууіилзи 
Суг Укоаїлз взпрунає взцзк мога-
лмк кмлпрзрууіилмгм пугмвмгм кмлр-
омйы у жабджндфдллі вдотмвдлпрва 
ноава ра кмлпрзрууіилзт гаоалріи 
ноав і пвмбмг йыгзлз. Кмлпрзрууіи-
лзи кмлромйщ у ущмку номудпі пнзоа-
єрщпя ла пвмє лдвіг’єклд ноавм рйу-
кафзрз лмокз Кмлпрзрууії Укоаїлз і 
взявйярз пкзпй жакмлів, ілхзт лмо-
карзвлм-ноавмвзт акрів [13, п. 48].  

Іплує нмгйяг, цм жа пвмєы нозом-
гмы мкодка гукка пуггі Кмлпрзрууіи-
лмгм Сугу Укоаїлз є пзкбімжмк кмк-
ндрдлрлмгм (номсдпіилмгм) і гмкроз-
лайщлмгм (лаукмвмгм) рйукафдлля, якд 
пнзоаєрщпя ла сулгакдлрайщлі жлалля 
у псдоі лаукмвмгм пвірмгйягу аврмоз-
рдрлзт уфдлзт-ноавмжлавуів. Окодка 
гукка лд мтмнйыє лаукмвмгм пвірм-
гйягу ж номбйдкз жагаймк, а йзхд 
смкупуєрщпя ла ндвліи кмлкодрліи 
кмгдйі кмлпрзрууіилм-ноавмвмгм одгу-
йывалля [5, п. 58].  

Щмгм жлафдлля мкодкмї гуккз 
пуггі Кмлпрзрууіилмгм Сугу Укоаїлз 
Г. О. Хозпрмва жажлафає, цм мкодкі 
гуккз пуггів Кмлпрзрууіилмгм Сугу 
Укоаїлз каырщ гмкрозлайщлд жлафдл-
ля. Вмлз взпрунаырщ жапмбмк одайіжа-
уії нозлузнів лджайделмпрі пуггів, їт 
війщлмгм вмйдвзявйдлля ра оівлмн-
оав’я, нмвлмгм ра впдбіфлмгм омжгйягу 
пноавз. В гіиплмпрі, якцм оіхдлля 
могалу кмлпрзрууіилмгм кмлромйы є 
взваедлзк, рдмодрзфлм мбґоулрмва-
лзк, взтмгзрщ іж жагайщлмвзжлалзт 
акпімкарзфлзт нмймедлщ ыозгзфлмї 
лаукз ра ноакрзкз, рм мкодка гукка 
пуггі гм лщмгм кіпрзрщ йзхд гмгаркмві 
мбправзлз фз гмгає аогукдлрз гм км-
рзвуыфмї фапрзлз. Коік рмгм, пйіг 
нак’ярарз, цм взпймвйдлля мкодкмї 
гуккз є ваейзвзк ваедйдк ла хйяту 
кмейзвзт вігтзйдлщ Кмлпрзрууіилм-
гм Сугу Укоаїлз віг нозлузнмвмї 
йілії. Наявліпрщ ущмгм ілпрзруру є пві-
гфдлляк гдкмкоарзжку кмлпрзрууіи-
лмї ыпрзуії Укоаїлз [6, п. 98]. 

Ця нмжзуія нігрозкуєрщпя и іл-
хзкз ноавлзкакз. Змкодка 
І. М. Шдвфук жажлафає, цм мкодка 
гукка пуггі Кмлпрзрууіилмгм Сугу 
Укоаїлз взлмпзрщпя пуггды віг вйап-
лмгм ікдлі, взпрунає имгм мпмбзпрмы 
нмжзуієы у пноаві ра лд нмомгеує 
ыозгзфлзт лапйігків, а мред кає гмк-
розлайщлд жлафдлля. У лапрунлмку 
оіхдллі фз взплмвку літрм лд кмед 
жабмомлзрз рмку е пуггі взпймвзрз 
ілху нмжзуіы жа нмгіблзт мбпра-
взл [7, п. 162].  

В Окодкіи гукуі пуггі Кмлпрз-
рууіилмгм Сугу Укоаїлз Шдвфу-
ка С. В. прмпмвлм Взплмвку Кмлпрз-
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рууіилмгм Сугу Укоаїлз у пноаві жа 
жвдолдлляк Вдотмвлмї Рагз Укоаїлз 
ном лагалля взплмвку цмгм вігнмві-
глмпрі жакмлмномдкру ном влдпдлля 
жкіл гм Кмлпрзрууії Укоаїлз цмгм 
лдгмрмокаллмпрі лаомглзт гднурарів 
Укоаїлз ра пуггів взкмгак пра-
рди 157 і 158 Кмлпрзрууії Укоаїлз 
лагмймхуєрщпя ла рмку, цм мкодка 
гукка є рзк каокдомк, якзи взжлафає 
нмгайщху лаукмвм-ноакрзфлу гзпку-
піы, смокує гзпкуоп пупнійщлм-
нмйірзфлмгм гіаймгу ж ваейзвзт кмл-
прзрууіилзт нзралщ, якзи вігбуваєрщ-
пя ла оіжлзт оівлят і кіе оіжлзкз 
гоунакз: пуггякз Кмлпрзрууіилмгм 
Сугу Укоаїлз ра пугів жагайщлмї 
ыозпгзкуії, жакмлмгавуякз, уоягм-
взкз ыозпракз ра впієы лдбаигуемы 
гомкагпщкіпры. Агед мпмбйзвіпры 
кмлпрзрууіилмї ыпрзуії жавегз є рд, 
цм гмймвлзк у ущмку гзпкуопі є ла-
омг як лмпіи упралмвфмї вйагз. І в 
оаккат ракмгм гіаймгу жлафдлля 
мкодкмї гуккз є мпмбйзвзк [14]. 

Бджукмвлм, взжлафаыфз жлафдлля 
мкодкмї гуккз пуггі Кмлпрзрууіилмгм 
Сугу Укоаїлз, пйіг лагмймпзрз ла 
рмку, цм пакд ілпрзрур мкодкмї гуккз 
пнозяє омжвзрку гмкрозлз нубйіфлмгм 
ноава, у рмку фзпйі кмлпрзрууіилм-
ноавмвмї гмкрозлз, а в кмлпрзрууіи-
лзт номвагедллят у пноават жа кмл-
прзрууіилзкз пкаогакз – и омжвзрку 
гмкрозлз нозварлмгм ноава. Окодка 
гукка пуггі є гедодймк лаукмвмгм 
ніжлалля, кмед бурз нодгкдрмк нмга-
йщхмї лаукмвмї гзпкупії ноавлзків 
цмгм нодгкдра кмлпрзрууіилмгм ном-
вагедлля.  

Як ноавзйщлм лагмймхує номсд-
пмока О. В. Канйіла у ндодгкмві гм 
взгалля мкодкзт гукмк пуггі Євом-
ндипщкмгм пугу ж ноав йыгзлз віг 
Пморугайії – Пауйм Пілрм гд Айщбу-
кдокд «Окодка гукка. Шйят гм пноа-
вдгйзвмпрі», жлафдлля мкодкмї гуккз 
пуггі ваекм ндодмуілзрз, мпкійщкз 

вмла є номгукрмк лджайделмгм ра 
гйзбмкмгм кзпйдлля пуггі, взоаедл-
ляк имгм ілгзвігуайщлмї ноавмпвігм-
кмпрі, пнозяє жалуодллы у номбйдкз, 
цм буйз нодгкдрмк омжгйягу у пугм-
вмку оіхдллі, ра гмнмкагає упвігмкз-
рз їт ноавмву пурліпрщ [15, c. 13]. Да-
йі вфдла жвдорає увагу ла рд, цм в 
мкодкіи гукуі пуггі, як ноавзйм, віг-
бзваєрщпя имгм мозгілайщліпрщ, лджа-
йделіпрщ пугедлщ, пвмбмга вмйі, ілгз-
вігуайщлзи рвмофзи нігтіг, пвірмгйяг, 
ілрдйдкр, кмейзвм, дкмуіилзи 
прал [15, c. 14]. 

Ндмбтіглм жажлафзрз, цм взгалля 
мкодкзт гукмк пуггі Євомндипщкмгм 
пугу ж ноав йыгзлз віг Пморугайії – 
Пауйм Пілрм гд Айщбукдокд «Окодка 
гукка. Шйят гм пноавдгйзвмпрі» є 
кодарзвлзк і улікайщлзк жа пвмєы 
ілсмокауіилмы уілліпры взгалляк, в 
якмку вігмбоаедла пндузсіка жапрм-
пувалля фапрзлз гоугмї праррі 45 
Кмлвдлуії ном жатзпр ноав йыгзлз і 
мплмвмнмймелзт пвмбмг 1950 омку: 
якцм оіхдлля у пноаві нмвліпры абм 
фапркмвм лд взоаеає мглмпраилмї 
гуккз пуггів, кмелзи пуггя кає ноа-
вм взкйапрз мкодку гукку.  

Пауйм Пілрм гд Айщбукдокд ла-
гмймхує ла рмку, цм упі гедодйа 
ілсмокауії, ла які Суг нмкйагаєрщпя 
ноз взлдпдллі оіхдлщ, каырщ бурз 
мнозйыглдлі, вкйыфлм ж галзкз, ла-
галзкз ыозпкмлпуйщрмк Сугу1, нодг-
правйдлзкз у кіелаомглзт ра нмоів-
ляйщлзт пугмвзт жбіокат гмпйіглзущ-
кмї пдкуії Сугу ра ілсмокауієы віг 
родріт прмоіл. Оглзк ж лаиваейзві-
хзт дйдкдлрів мбґоулрувалля пугм-
взт оіхдлщ є имгм вйаплі влуроіхлі 
вкажівкз цмгм пноавдгйзвмгм взоі-
хдлля пноав. Ндкає нозфзл гйя рмгм, 
цмб уі вкажівкз жайзхайзпя кмлсі-
гдлуіилзкз. Срмомлз у пноаві каырщ 
ноавм жларз, жа якзкз нозлузнакз 
взлмпзрщпя пноавдгйзвд оіхдл-
ля [15, п. 38].  

_________________ 
1 Поавзйм 18В Рдгйакдлру ЄСПЛ: «Загйя жабджндфдлля якмпрі ра нмпйігмвлмпрі 

нодудгдлрів Суг кає кмозпруварзпя гмнмкмгмы ыозпкмлпуйщра. Опралліи кає втмгзрз гм 
пкйагу калудйяоії. Юозпкмлпуйщр лагає кмлпуйщрауії ра ілсмокауіы пугмвзк могалак ра 
фйдлак Сугу». 
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Бджндодфлм, кардоіайз пноавз, 
які буйз мбгмвмодлі ра гмпйігедлі ніг 
фап кмлпрзрууіилмгм номвагедлля, 
коік рзт, цм кіпрярщ гдоеавлу раєк-
лзуы фз ілху ілсмокауіы, цм мтм-
омляєрщпя жакмлмк, каырщ бурз 
мнозйыглдлі и вігмкі хзомкмку жа-
гайу, вмлз лд нмвзллі бурз кмлсігд-
луіилзкз, мпкійщкз вігмбоаеуырщ 
ноавмвд ра лаукмвм-ноавмвд нігґоул-
ря нозилярря вігнмвіглмгм оіхдлля 
фз взкйагдлля мкодкмї гуккз, прал 
гмкрозлайщлзт омжомбмк ж нодгкдру 
кмлпрзрууіилмгм номвагедлля, вігнм-
віглі нмжзуії могалів гдоеавлмї вйагз 
фз лаукмвзт упралмв, ноавлзків-
вфдлзт рмцм.    

О. М. Тунзущкзи, мбгмвмоыыфз 
взгалля мкодкзт гукмк пуггі Євом-
ндипщкмгм пугу ж ноав йыгзлз віг 
Пморугайії – Пауйм Пілрм гд Айщбу-
кдокд «Окодка гукка. Шйят гм пноа-
вдгйзвмпрі», лагмймхує ла рмку, цм 
лаиваейзвіхзк лапйігкмк лаявлмпрі 
мкодкзт гукмк є оуилувалля мбоажу 
мглмгмймплмгм пугу, мпкійщкз мкодка 
гукка є нубйіфлзк взоаедлляк пуг-
гды вйаплмї ноавмвмї абм ігдмймгіфлмї 
нмжзуії, в якіи віл кмед лд нмгмгзрз-
пя ж гуккмы ілхзт пуггів абм, лавна-
кз, нігрозкарз бійщхіпрщ ра нмпзйзрз 
її нмжзуіы гмгаркмвмы вйаплмы аогу-
кдлрауіы. Сакд рмку гм мкодкмї гук-
кз пуггі лдсмокайщлм взпуваырщпя 
гмгаркмві взкмгз, бм вмла кає бурз 
нмжбавйдла дгмудлрозжку, ндодрвм-
оыварз пуггы жі пкознрмоа в мпмбзп-
ріпрщ [15, п. 2-3]. 

Пмгйяг ном оуилувалля мкодкмы 
гуккмы мбоажу мглмгмймплмгм пугу 
був взпймвйдлзи і О. Ю. Вм-
гяллікмвзк: мкодка гукка пуггі – 
лдвіг’єклзи ілпроукдлр у нмгмйаллі 
«рзоалії бійщхмпрі», ваейзва фапрзла 
кмлпрзрууіилмгм гзпкуопу, смока 
гіаймгу ж пуггякз, ноавлзкакз, пупні-
йщпрвмк, як рдндоіхлікз, рак і каибу-
рлікз, ж ваейзвзт нзралщ, цм нмпрайз 
в кмлпрзрууіилмку номвагедллі. З 
рмфкз жмоу гзпкуопзвлмї наоагзгкз 
пуфаплмгм кмлпрзрууімлайіжку ілпрз-
рур мкодкмї гуккз в кмлпрзрууіиліи 
ыозпноугдлуії взкмлує гмгаркмву 
сулкуіы йдгірзкауії як пакмгм могалу 

кмлпрзрууіилмї ыозпгзкуії в гдкмкоа-
рзфліи гдоеаві, рак і рієї дкпнйікауії 
кмлпрзрууіилмгм рдкпру, цм кіпрзрщпя 
в имгм оіхдллят [3, п. 21].  

У бугщ-якмку взнагку мкодка 
гукка пуггі Кмлпрзрууіилмгм Сугу 
Укоаїлз лд нмвзлла карз нмйірзфлм-
ноавмвмгм жлафдлля и бурз смокмы 
взоаедлля нмйірзфлзт нмгйягів пуг-
гі, жваеаыфз ла рд, цм жгіглм ж фап-
рзлмы родрщмы праррі 11 Закмлу 
Укоаїлз «Пом Кмлпрзрууіилзи Суг 
Укоаїлз» пуггя Кмлпрзрууіилмгм 
Сугу кає вігнмвігарз козрдоіы нмйі-
рзфлмї лдироайщлмпрі; пуггя лд кмед 
лайдеарз гм нмйірзфлзт наоріи фз 
номсдпіилзт пніймк, нубйіфлм взяв-
йярз нозтзйщліпрщ гм лзт, боарз 
уфапрщ у бугщ-якіи нмйірзфліи гіяйщ-
лмпрі. 

Коік рмгм, взкйагдлля мкодкмї 
гуккз взкагає віг пуггі Кмлпрзру-
уіилмгм Сугу Укоаїлз бурз рмйдоал-
рлзк, гмрозкуварзпя номсдпіилмгм 
ракру ра дрзкз, жваеаыфз ла кмйдгіа-
йщлзи таоакрдо нозилярря акрів 
Кмлпрзрууіилмгм Сугу Укоаїлз.  

У ущмку апндкрі кмела жажлафз-
рз, цм ндодвагз кмйдгіайщлмгм омжг-
йягу пноав, цм нозракаллі омжгйягу 
пноав пуггякз ноз жгіиплдллі ноавм-
пуггя, в бійщхмпрі пвмїи є гмодфлзкз 
и цмгм гіяйщлмпрі пуггів Кмлпрзру-
уіилмгм Сугу Укоаїлз. Так, гм ндод-
ваг кмйдгіайщлмгм омжгйягу пноав, 
жмкодка, лайдеарщ: а) нігвзцдлля 
оівля номсдпімлайіжку пкйагу пугу; 
б) жбійщхдлля гмвіоз гомкагял гм 
оіхдлщ кмйдгії пуггів; в) нігвзцдлля 
якмпрі пугмвмгм оіхдлля, цм нозика-
єрщпя; г) жкдл-хдлля озжзків лдном-
удпуайщлмгм внйзву ла пкйаг пугу, 
цм омжгйягає пноаву; г) кмейзвіпрщ 
впдбіфлмгм мбгмвмодлля оіхдлля ла 
прагії имгм утвайдлля гдкійщкмка 
пуггякз-номсдпімлайакз, цм жкдл-
хує озжзк гмнуцдлля пугмвмї нмкз-
йкз [16, п. 373].    

Поз ущмку номудпуайщлм мкодка 
гукка мжлафає ноавм кмелмгм пуггі 
Кмлпрзрууіилмгм Сугу Укоаїлз лд 
жайзхарз бдж увагз ноавмві уіллмпрі, 
мплмвлі ігдї, жагайщлі жапагз ра моієл-
рзоз, які пнівнагаырщ абм лд жбігаырщ-
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пя жа пкзпймвзк (кдрмгмймгіфлзк) 
взоіхдлляк жавгалщ у пноават, омжг-
йялурзт Кмлпрзрууіилзк Сугмк 
Укоаїлз (Вдйзкмы найармы, Сдлара-
кз, Кмйдгіякз). Суггя ж мкодкмы гу-
ккмы лд впрунає у нмйдкіку ж пуггя-
кз як пвмїкз мнмлдлракз, віл лд ном-
вмгзрщ одвіжіы гіи, гіайдкрзкз ноавм-
омжукілля і ноавмвзт нмгйягів і нмжз-
уіи бійщхмпрі пуггівпщкмгм пкйагу, 
якзк утвайывавпя вігнмвіглзи акр 
Кмлпрзрууіилмгм Сугу Укоаїлз. Км-
йдгіайщліпрщ гмймпувалля жа мпрармфлд 
оіхдлля лд внйзває ла вйаплд пуггів-
пщку аогукдлрауіы, ж якмы фапркмвм 
нмгмгеуєрщпя жа вйаплзкз взплмвка-
кз пуггя, фз нмгмгеуєрщпя жа ілхзкз 
кмрзвакз, абм взкйагає лдпнівнагаы-
фу мкодку гукку. 

У ноакрзуі Кмлпрзрууіилмгм Су-
гу Укоаїлз в бійщхмпрі пвмїи взпймв-
йыырщпя мкодкі гуккз пуггів, які лд 
нмгмгеуырщпя іж жапрмпмвалмы Кмл-
прзрууіилзк Сугмк Укоаїлз кдрмгм-
ймгієы, аогукдлрауієы рмцм, ноз 
ущмку нігрозкуырщ мпрармфлд оіхдл-
ля нмвліпры абм фапркмвм.  

Хмфа лднммгзлмкзкз є гуккз, 
які лд пнівнагаырщ ж утвайдлзк оі-
хдлляк, лагалзк взплмвкмк, нмпра-
лмвйдлмы утваймы. Нанозкйаг, пуггя 
Кмлпрзрууіилмгм Сугу Укоаїлз Пдо-
вмкаипщкзи О. О. в пвмїи Окодкіи 
гукуі прмпмвлм Утвайз Вдйзкмї на-
йарз Кмлпрзрууіилмгм Сугу Укоаїлз 
віг 10 емврля 2019 омку ном вігкмву 
у вігкозррі кмлпрзрууіилмгм номва-
гедлля у пноаві жа кмлпрзрууіилзк 
нмгалляк 47 лаомглзт гднурарів 
Укоаїлз цмгм вігнмвіглмпрі Кмлпрз-
рууії Укоаїлз (кмлпрзрууіилмпрі) 
нмймедлщ праррі 65-2 Закмлу Укоаїлз 
«Пом акуімлдолі рмваозпрва» ра нул-
кру 2 омжгійу II «Позкілудві ра ндод-
тіглі нмймедлля» Закмлу Укоаїлз 
«Пом влдпдлля жкіл гм гдякзт жакм-
лмгавфзт акрів Укоаїлз цмгм нігвз-
цдлля оівля кмонмоарзвлмгм уноав-
йілля в акуімлдолзт рмваозпрват» лд 
нмгмгеуєрщпя іж нмжзуієы Кмлпрзру-
уіилмгм Сугу Укоаїлз цмгм вігпур-
лмпрі нігправ гйя вігкозрря кмлпрз-
рууіилмгм номвагедлля у уіи пноа-
ві [17]. 

Суггя Кмлпрзрууіилмгм Сугу 
Укоаїлз Сдогіи Гмймварзи взпймвзв 
Рмжбіелу гукку у пноаві жа кмлпрз-
рууіилзк нмгалляк Вдотмвлмгм Сугу 
Укоаїлз цмгм вігнмвіглмпрі Кмлпрз-
рууії Укоаїлз (кмлпрзрууіилмпрі) 
мкодкзт нмймедлщ нулкрів 4, 7, 8, 9, 
11, 13, 14, 17, 20, 22, 23, 25 омжгійу 
XII «Позкілудві ра ндодтіглі нмйм-
едлля» Закмлу Укоаїлз «Пом пугм-
упроіи і праруп пуггів» віг 2 фдовля 
2016 омку № 1402–VІІІ, в якіи жа-
жлафзв, цм лд нігрозкує утвайдлмгм 
бійщхіпры оіхдлля фдодж рд, цм лд 
нмгмгеуєрщпя іж взжлалляк мкодкзт 
нознзпів омжгійу XII «Позкілудві ра 
ндодтіглі нмймедлля» Закмлу Укоаї-
лз «Пом пугмупроіи і праруп пуггів» 
віг 2 фдовля 2016 омку № 1402–VІІІ 
лдкмлпрзрууіилзкз [18]. 

Оналувалля ноакрзкз кмлпрзру-
уіилмгм кмлромйы гає нігправз првд-
огеуварз: якцм пуггя в мкодкіи гу-
куі лд нмгмгеуєрщпя ж гуккмы бійщ-
хмпрі пуггів і нодгправйяє пвмы лд 
пнівнагаыфу мкодку гукку, рм ла 
лщмгм нмкйагаєрщпя, як жажлафає 
О. В. Канйіла, жлафлм бійщха вігнмві-
гайщліпрщ, мпкійщкз аогукдлрауія гу-
ккз в ракмку взнагку лд нмвзлла 
нмпрунарзпя аогукдлрауії пакмгм оі-
хдлля, а, кмейзвм, бурз бійщх ндод-
кмлйзвмы, цм і омбзрщ уы гукку 
уілліхмы, вігмбоаеає гзпкупіы, яка 
кайа кіпуд в тмгі мбгмвмодлля [15, 
п. 14].  

Ваорм жажлафзрз, цм ракзи ноа-
вмвзи сдлмкдл, як мкодка гукка пу-
ггі Кмлпрзрууіилмгм Сугу Укоаїлз, 
кає у нмгайщхмку одрдйщлм гмпйі-
геуварзпя ж оіжлзкз нігтмгакз гм 
взявйдлля нозфзл і лапйігків жгіип-
лдлля кмлпрзрууіилмгм номвагедлля. 

Ндмбтіглм жвдолурз увагу ла рд, 
цм у н. 15 гмнмвігі Євомндипщкмї 
кмкіпії «За гдкмкоаріы фдодж ноавм» 
«Щмгм мкодкзт гукмк в кмлпрзру-
уіилзт пугат» жажлафаєрщпя, цм іплу-
ырщ аогукдлрз жа і номрз мкодкзт 
гукмк. Козрзкз, пдодг ілхмгм, нмбм-
ыырщпя, цм мкодкі гуккз жагомеу-
ырщ єглмпрі пугу ра нігозваырщ имгм 
аврмозрдр; рмгі як ла гукку нозтзйщ-
лзків, мкодкі гуккз гдкмкоарзжуырщ 
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пугмву вйагу, омбйярщ її бійщх ном-
жмоіхмы і, рзк пакзк, жкіулыырщ її 
аврмозрдр і гмвіоу гм лдї [10].  

Сдодг ноавлзків ракме взпймв-
йыєрщпя рджа, цм ілпрзрур мкодкмї 
гуккз пуггі «нігозває» аврмозрдр 
Кмлпрзрууіилмгм Сугу Укоаїлз ра 
йдгірзкліпрщ имгм акрів. Змкодка 
С. Ріжлзк номнмлує взгійзрз ракі 
ваоіалрз внйзву мкодкмї гуккз ла 
акр єгзлмгм могалу кмлпрзрууіилмї 
ыозпгзкуії: 1) пйухла мкодка гукка 
гм лдпноавдгйзвмгм ра/абм лдмбґоул-
рмвалмгм оіхдлля Сугу жлзеує йдгі-
рзкліпрщ пакмгм оіхдлля, айд пноав-
йяє ноз ущмку нмжзрзвлзи дсдкр    
ла омжвзрмк кмлпрзрууіилмї ыпрзуії   
в гмвгмпромкмвіи ндопндкрзві; 
2) мкодка гукка гм пноавдгйзвмгм і 
мбґоулрмвалмгм оіхдлля Кмлпрзру-
уіилмгм Сугу лд буває пйухлмы, кає, 
як ноавзйм, нмкзйкмвзи, ундодгед-
лзи і лдпуррєвзи таоакрдо, у рми ед 
фап лджлафлмы кіомы жлзеує йдгірз-
кліпрщ оіхдлля, лд внйзваыфз в уі-
ймку ла аврмозрдр лауімлайщлмгм 
кмлпрзрууіилмгм ноавмпуггя; 
3) нмкзйкмва мкодка гукка гм лд-
пноавдгйзвмгм ра/абм лдмбґоулрмва-
лмгм оіхдлля Сугу йзхд лджлафлмы 
кіомы жлзеує имгм йдгірзкліпрщ ра лд 
жгіиплыє нозфзллм-лапйігкмвмгм 
дсдкру ла гмвгмпромкмву ндопндкрзву 
в уіи псдоі [4, п. 64]. 

Піг фап номвдгдлля коугймгм 
прмйу «Окодка гукка пуггі – цм жа 
ном-удпуайщлзи сдлмкдл?» пуггя 
Кмлпрзру-уіилмгм Сугу Укоаїлз І. 
Сйігдлкм нігрозкав ігды коугймгм 
прмйу ном рд, цм «мкодка гукка пуггі 
Кмлпрзру-уіилмгм Сугу Укоаїлз гіи-
плм є сдлмкдлмк», вігжлафзвхз, цм 
гм рмгм, як прав пуггды Кмлпрзрууіи-
лмгм Сугу Укоаїлз, вваеав, цм мкод-
кмї гуккз пуггі Кмлпрзрууіилмгм 
Сугу Укоаїлз в нозлузні лд кайм б 
бурз, мпкійщкз вмла «нігозває йдгі-
рзкліпрщ оіхдлля». Помрд лаоажі, ла 
имгм гукку, іплувалля мкодкмї гуккз 
в кмлпрзрууіилмку номвагедллі впд 
е взноавгалм, мпкійщкз є пнмпмбмк 
взпвірйдлля пуггды нмжзуії пуггі як 
цмгм нодгкдру, рак і мбоалмгм пнмпм-
бу омжгйягу пноавз [19]. 

Бафзрщпя, цм ноавм пуггі взкйап-
рз пвмы мкодку гукку ліякзк фзлмк 
лд нігозває аврмозрдр Кмлпрзрууіи-
лмгм Сугу Укоаїлз фз йдгірзкліпрщ 
акрів Кмлпрзрууіилмгм Сугу Укоаїлз, 
а йзхд нігкодпйыє гдкмкоарзжк кмл-
прзрууіилмгм номвагедлля ра гаоалрії 
влуроіхлщмї лджайделмпрі пуггі Кмл-
прзрууіилмгм Сугу Укоаїлз.  

Пігрвдогедлляк лавдгдлмгм є 
кардоіайз пноавз № 1-15/2016 жа 
жвдолдлляк Вдотмвлмї Рагз Укоаїлз 
ном лагалля взплмвку цмгм вігнмві-
глмпрі жакмлмномдкру ном влдпдлля 
жкіл гм Кмлпрзрууії Укоаїлз (цмгм 
ноавмпуггя) взкмгак прарди 157 і 158 
Кмлпрзрууії Укоаїлз.  

Взплмвмк Кмлпрзрууіилмгм Сугу 
Укоаїлз віг 20 піфля 2016 о. № 1-в/ 
2016 у пноаві жа жвдолдлляк Вдотмв-
лмї Рагз Укоаїлз ном лагалля вз-
плмвку цмгм вігнмвіглмпрі жакмлмн-
омдкру ном влдпдлля жкіл гм Кмлпрз-
рууії Укоаїлз (цмгм ноавмпуггя) 
взкмгак прарди 157 і 158 Кмлпрзрууії 
Укоаїлз був утвайдлзи бійщхіпры 
пуггів Кмлпрзрууіилмгм Сугу Укоаї-
лз [20], номрд гм лщмгм буйм взпймв-
йдлм гдпярщ мкодкзт гукмк пуггів 
Кмлпрзрууіилмгм Сугу Укоаїлз (Ка-
пкіліла О. В., Лзрвзлмва О. М., Мд-
йщлзка М. І., Сйігдлка І. Д., Тунзущ-
кмгм О. М., Шдвфука С. В., Вгмвіфдл-
ка С. Л., Шанрайз Н. К., Гуйщ-
рая М. М., Сапа С. В.). Така кійщкіпрщ 
мкодкзт гукмк пуггів Кмлпрзрууіи-
лмгм Сугу Укоаїлз ліякзк фзлмк лд 
внйзлуйа ла мбмв’яжкмвіпрщ ра мпра-
рмфліпрщ лавдгдлмгм взплмвку, рмбрм 
лд внйзлуйа ла йдгірзкліпрщ взплмв-
ку Кмлпрзрууіилмгм Сугу Укоаїлз.  

Помрд ваорм жажлафзрз, цм ноз 
утвайдллі Ріхдлля віг 18 йырмгм 
2020 омку № 2-о/2020 у пноаві жа 
кмлпрзрууіилзк нмгалляк Вдотмвлм-
гм Сугу Укоаїлз цмгм вігнмвіглмпрі 
Кмлпрзрууії Укоаїлз (кмлпрзрууіи-
лмпрі) мкодкзт нмймедлщ нулкрів 4, 
7, 8, 9, 11, 13, 14, 17, 20, 22, 23, 25 
омжгійу XII «Позкілудві ра ндодтіглі 
нмймедлля» Закмлу Укоаїлз «Пом 
пугмупроіи і праруп пуггів» віг 
2 фдовля 2016 омку № 1402–VІІІ [21] 
Кмлпрзрууіилзк Сугмк Укоаїлз, 
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тмфа и ндопмлайщлзи пкйаг якмгм 
жажлав іпрмрлзт жкіл, багарм ж рзт 
гмкрозлайщлзт нмймедлщ, які буйз 
нігґоулряк взпймвйдлля жажлафдлзт 
взцд мкодкзт гукмк, жлаихйз в 
ущмку Ріхдллі пвмє вігмбоаедлля.  

Пігпукмвуыфз омжгйяг номбйдк-
лзт нзралщ цмгм ноавмвмї нозомгз, 
жлафдлля мкодкмї гуккз пуггі, лдмб-
тіглм жажлафзрз, цм мкодка гукка є 
оджуйщрармк рвмофмгм мпкзпйдлля 
пуггды Кмлпрзрууіилмгм Сугу Укоаї-
лз нодгкдра кмлпрзрууіилмгм номва-
гедлля, цм смокуєрщпя ла ноавмвзт 
ра пвірмгйяглзт нмгйягат пуггі ж уоа-
тувалляк гдкмкоарзжку кмлпрзрууіи-
лмгм номвагедлля ра гаоалріи влур-
оіхлщмї лджайделмпрі пуггі Кмлпрз-
рууіилмгм Сугу Укоаїлз.  

Окодка гукка пуггі лд нмвзлла 
карз нмйірзфлм-ноавмвмгм жлафдлля и 
бурз смокмы взоаедлля нмйірзфлзт 
нмгйягів пуггі, жваеаыфз ла рд, цм 
пуггя Кмлпрзрууіилмгм Сугу Укоаї-
лз кає вігнмвігарз козрдоіы нмйі-
рзфлмї лдироайщлмпрі. 

Окодка гукка пуггі Кмлпрзру-
уіилмгм Сугу Укоаїлз пнозяє омжвз-
рку гмкрозлз нубйіфлмгм ноава, у рм-
ку фзпйі кмлпрзрууіилм-ноавмвмї гмк-
розлз, а в кмлпрзрууіилзт номва-
гедллят у пноават жа кмлпрзрууіилз-
кз пкаогакз – и омжвзрку гмкрозлз 
нозварлмгм ноава. Окодка гукка пуггі 
є гедодймк лаукмвмгм ніжлалля, кмед 
бурз нодгкдрмк нмгайщхмї лаукмвмї 
гзпкупії ноавлзків цмгм нодгкдра 
кмлпрзрууіилмгм номвагедлля. 
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Гмомгмвдлкм В. В. Окодка гукка пуггі як рвмофд мпкзпйдлля нодгкдра кмл-
прзрууіилмгм номвагедлля 

У праррі номалайіжмвалм мкодку гукку пуггі Кмлпрзрууіилмгм Сугу Укоаїлз ж 
нмжзуії її ноавмвмї нозомгз, жлафдлля, кмейзвмпрі ра гмуійщлмпрі взпймвйдлля. 
Обґоулрмвалм, цм мкодка гукка пуггі Кмлпрзрууіилмгм Сугу Укоаїлз лд є акрмк 
Кмлпрзрууіилмгм Сугу Укоаїлз,  лд є гедодймк ноава, лд кає мбмв’яжкмвмгм жлафдл-
ля. 

Дмвдгдлм, цм мкодка гукка пуггі лд нмвзлла карз нмйірзфлм-ноавмвмгм жлафдл-
ля и бурз смокмы взоаедлля нмйірзфлзт нмгйягів пуггі, жваеаыфз ла рд, цм пуггя 
Кмлпрзрууіилмгм Сугу Укоаїлз кає вігнмвігарз козрдоіы нмйірзфлмї лдироайщлмпрі. 

Аогукдлрмвалм, цм мкодка гукка пуггі Кмлпрзрууіилмгм Сугу Укоаїлз пнозяє 
омжвзрку гмкрозлз нубйіфлмгм ноава, у рмку фзпйі кмлпрзрууіилм-ноавмвмї гмкрозлз, 
а в кмлпрзрууіилзт номвагедллят у пноават жа кмлпрзрууіилзкз пкаогакз – и ом-
жвзрку гмкрозлз нозварлмгм ноава.  

Кйыфмві пймва: мкодка гукка, пуггя, Кмлпрзрууіилзи Суг Укоаїлз, кмлпрзру-
уіилд номвагедлля, кмлпрзрууіилм-ноавмва гмкрозла. 

 
 
Гмомгмвдлкм В. В. Опмбмд клдлзд пугщз как рвмофдпкмд мпкшпйдлзд нодгкдра 

кмлпрзруузмллмгм номзжвмгпрва 
В прарщд номалайзжзомвалм мпмбмд клдлзд пугщз Кмлпрзруузмллмгм Суга Укоа-

злш п нмжзузз дгм ноавмвми нозомгш, жлафдлзя, вмжкмелмпрз з удйдпммбоажлмпрз 
вшпкажшвалзя. Обмплмвалм, фрм мпмбмд клдлзд пугщз Кмлпрзруузмллмгм Суга Укоа-
злш лд явйядрпя акрмк Кмлпрзруузмллмгм Суга Укоазлш, лд явйядрпя зпрмфлзкмк 
ноава, лд зкддр мбяжардйщлмгм жлафдлзя. 

Дмкажалм, фрм мпмбмд клдлзд пугщз лд гмйелм зкдрщ нмйзрзфдпкз-ноавмвмгм 
жлафдлзя з явйярщпя смокми вшоаедлзя нмйзрзфдпкзт вжгйягмв пугщз, нмпкмйщку 
пугщя Кмлпрзруузмллмгм Суга Укоазлш гмйедл пммрвдрпрвмварщ козрдозы нмйзрз-
фдпкми лдироайщлмпрз. 

Аогукдлрзомвалм, фрм мпмбмд клдлзд пугщз Кмлпрзруузмллмгм Суга Укоазлш 
пнмпмбпрвудр оажвзрзы гмкрозлш нубйзфлмгм ноава, в рмк фзпйд кмлпрзруузмллм-
ноавмвми гмкрозлш, а в кмлпрзруузмллшт номзжвмгпрват нм гдйак нм кмлпрзруузмл-
лшк еаймбак - з оажвзрзы гмкрозлш фапрлмгм ноава. 

Кйыфдвшд пймва: мпмбмд клдлзд, пугщя, Кмлпрзруузмллши Суг Укоазлш, кмл-
прзруузмллмд номзжвмгпрвм, кмлпрзруузмллм-ноавмвая гмкрозла. 

 
 
Gorмdovenko V. Separate opinion of a judge as a creative understanding of the 

subject of constitutional proceedings 
The author of the article has analyzed the dissenting opinion of a judge of the Con-

stitutional Court of Ukraine from the point of view of its legal nature, significance, possi-
bility and expediency of expression. It has been established that by exercising the inde-
pendence guaranteed by the Constitution and the laws of Ukraine, a judge of the Consti-
tutional Court of Ukraine may express his or her own dissenting opinion. It has been 
substantiated that the dissenting opinion of a judge of the Constitutional Court of 
Ukraine is not an act of the Constitutional Court of Ukraine, it is not a source of law, it 
is not binding. 

The author has emphasized that the dissenting opinion procedurally means the right 
of every judge of the Constitutional Court of Ukraine not to disregard legal values, basic 
ideas, general principles and guidelines that coincide or do not coincide with the mean-
ingful (methodological) decision of cases considered by the Constitutional Court of 
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Ukraine (the Grand Chamber, the Senate, the Collegiate organs). Expression of the dis-
senting opinion requires a judge of the Constitutional Court of Ukraine to be tolerant, to 
observe professional ethics, taking into account the collegial nature of the adoption of the 
acts of the Constitutional Court of Ukraine. 

It has been established that the dissenting opinions of judges of the Constitutional 
Court of Ukraine in most cases are expressed, when judges do not agree with the meth-
odology, argumentation, etc. applied by the Constitutional Court of Ukraine, while they 
fully or partially support the final decision. There are often opinions that do not coincide 
with the taken decision, provided conclusion, issued ruling. 

The author has concluded that the dissenting opinion is the result of creative think-
ing of a judge of the Constitutional Court of Ukraine on the subject matter of constitu-
tional proceedings formed on the legal and ideological views of a judge taking into ac-
count the democracy character of constitutional proceedings and guarantees of internal 
independence of a judge of the Constitutional Court of Ukraine. 

It has been argued that the dissenting opinion of a judge should not have political 
and legal meaning and should be a form of expressing a judge’s political views, consider-
ing that a judge of the Constitutional Court of Ukraine must meet the criterion of politi-
cal neutrality. 

It has been argued that the dissenting opinion of a judge of the Constitutional Court 
of Ukraine promotes the development of public law doctrine, including constitutional and 
legal doctrine, and the development of private law doctrine within constitutional proceed-
ings on constitutional complaints’ cases. The dissenting opinion of a judge is a source of 
scientific cognition, and may be the subject matter of further scientific debate of lawyers 
in regard to the subject matter of constitutional proceedings. 

Key words: dissenting opinion, a judge, Constitutional Court of Ukraine, constitu-
tional proceedings, constitutional and legal doctrine. 


