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ТЕМА 7. ПРОБЛЕМИ 
ПРАВОЗАСТОСУВАННЯ

Питання правозастосування є глобальним і 
багатогранним. Воно вимагає поглибленого 
вивчення та розуміння, як з боку вчених, так і зі 
сторони практиків. Правозастосовна помилка 
викликає не менше запитань, так як є причинним 
наслідком неправильного процесу 
правозастосування. Актуальність також 
обумовлена й особливостями та 
характеристиками правозастосовної помилки



Навчальні питання теми

7.1 Прогалини в законодавстві та шляхи їх 
усунення та подолання

7.2 Юридичні колізії та способі їх подолання

7.3 Правозастосовна помилка: поняття та види



Основні терміни теми

прогалини в 
законодавстві

способи усунення та 
подолання прогалини 

в законодавстві

аналогія 
закону

аналогія 
права

субсидіарне 
застосування 

права

конкуренція 
норм права

правозас-
тосовні

помилки



7.1 Прогалини в законодавстві та шляхи їх 
усунення та подолання

Основний спосіб усунення (заповнення) прогалини в 
законодавстві є видання компетентним нормотворчим органом 
відсутньої норми права, необхідність якої зумовлена життям

Прогалина в законодавстві – це відсутність або 
неповнота норм права, необхідних для ефективного 

регулювання суспільних відносин



Засоби подолання прогалин у законодавстві

аналогія закону

• це вирішення справи 
на підставі закону, 
який регулює схожі з 
неурегульованими 
правом суспільні 
відносини

аналогія права

• це вирішення справи 
на підставі принципів 
інституту права, 
галузі або загальних 
принципів права



7.2 Юридичні колізії та способі їх подолання

Юридична колізія (лат. соllisio – зіткнення) – це суперечність
між юридичними нормами відповідних нормативно-правових 
актів, що виявляється у відмінностях у процесі регулювання 

аналогічних суспільних відносин

Види юридичних колізій

колізії 
праворозуміння

колізії 
всередині 
правової 
системи

міжгалузеві 
колізії

колізії між 
нормами 

міжнародного 
права та 

національним 
законодавством



7.3 Правозастосовна помилка: поняття та види

Підходи до розуміння правозастосовної 
помилки

як 
об’єктивно 

протиправне 
діяння

як результат 
добросовісної 

помилки та 
допущеної 

необережності

як будь-який 
відступ від вимог 

норм права, 
незалежно від 

вини особи



Правозастосовна помилка – це результат 
неправильної владно організуючої діяльності 
суб’єкта правозастосування, що суперечить нормам 
права, допущений через невиконання необхідного 
комплексу умов для досягнення істинної мети, 
внаслідок добросовісної помилки або 
необережності, що мала місце, який кваліфікується 
як помилковий уповноваженим суб’єктом



Ознаки 
правозастосовної 

помилки

помилкою є неточність, що свідчить про 
недотримання цільових установок 

правозастосування

вчиняється суб’єктом правозастосовної 
діяльності, уповноваженим розглядати і 

вирішувати справу

носить необережний характер

є порушенням вимог закону, що визначає 
порядок правозастосовної діяльності

усувається юридичними засобами, 
які реалізуються в певному порядку



Види 
правозастосовних 

помилок

вимушені та випадкові

помилки з вини суб’єкта 
правозастосування та помилки з

вини учасників правозастосування

типові та атипові

явні та латентні

матеріальні та процесуальні
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