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МЕХАНІЗМ НЕЙТРАЛІЗАЦІЇ НОРМ ПРАВА:  
ОБ’ЄКТИВНЕ ЯВИЩЕ ЧИ ТЕОРЕТИЧНЕ ПРИПУЩЕННЯ? 

Аналіз сучасного розвитку нашої держави впевнено доводить факт того, що вона 
знаходиться на етапі суттєвих змін і трансформацій. Змінюється і трансформується прак-
тично все починаючи від структури нашого суспільства і появи нових, нетрадиційних 
суб’єктів відносин, закінчуючи зміною самого сприйняття держави та її ролі для людини і 
громадянина. Як показує історичний досвід, саме в такий час відбуваються кардинальні, 
зміни векторів розвитку держави та затверджуються нові стандарти функціонування. 

Разом з тим в такі періоди здійснюється перегляд існуючого ладу, виявляються та 
осмислюються функціонуючі механізми регуляції та саморегуляції суспільства, а також 
з’являється можливість по-новому, в світлі подій, що відбуваються, запропонувати нові 
підходи до вирішення існуючих проблем. 

Сьогодні в Україні приймаються десятки законів які мають вирішити велику кількість 
проблем наших громадян. Аналіз змісту цих законів дає можливість говорити про їх доці-
льність та прогресивність в сучасних умовах. Разом з тим, практика їх застосування пока-
зує, що вони не досягають поставленої мети та не вирішують або лише частково вирішу-
ють існуючі проблеми. Виникає закономірне питання, чому прийняті норми є недієвими та 
яким чином можна вирішити цю проблему. 

На наше глибоке переконання вирішення будь-якої проблеми має починатись із ви-
знання її існування та з’ясування її суті. Без відкритої та публічної констатації її вирішення 
є неможливим. Враховуючи це спробуємо в загальних рисах окреслити проблему і її суть. 

Аналіз чинний нормативних актів України дає можливість говорити про те, що в них, 
безумовно не у всіх, проте в більшості, закріплений механізм нейтралізації норм права. 

На цьому етапі дослідження механізму нейтралізації норм права його можна визна-
чити як сукупність закріплених в нормативних актах прийомів, способів та засобів за до-
помогою яких встановлюються перепони для реалізації норм права. 

Дія даного механізму направлена на те, щоб перетворювати окремі правові норми 
чи їх групи на недієві або створити перепони для їх реалізації. При цьому мова йде не про 
причини чи умови порушення окремими особами норм права, а про прийоми і способи 
повного чи часткового блокування їх дії під впливом чого вони перетворюються на декла-
рації чи «мертві» норми. Результатом дії механізму нейтралізації правових норм може 
бути повне або часткове не функціонування норм права, які формально мають юридичну 
силу. Також дія механізму може бути направлена на те, щоб реалізація норми права в 
поведінці суб’єкта не досягла поставленої цілі та не привела до бажаного результату. 
При цьому норма права не виконується, не дотримується, не використовується 
суб’єктами права і перетворюється в «мертву».  

Визначивши механізм нейтралізації норм права як сукупність прийомів, способів та 
засобів, вважаємо за необхідне навести їх приклади.  
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Механізм нейтралізації норм права за своєю суттю складається з сукупності пере-
пон що ставляться на шляху її реалізації. Ці перепони можуть бути одиничними або їх 
може бути декілька. Діяти вони можуть як в сукупності так і окремо. 

Найбільш яскравим проявом механізму нейтралізації норм права є прийняття нор-
мативних актів які містять норми, що протирічать одна одній. В такій ситуації реалізація 
норми залежить від волі суб’єкта, який буде застосовувати цей нормативний акт. При 
цьому в такі нормативні акти, в своїй основі створюють корупційне підґрунтя функціону-
вання уповноважених державою органів, оскільки вони будуть мати можливість діяти по 
різному в однакових випадках. 

Норма права реалізується через правовідношення в якому правом одного суб’єкта 
має кореспондуватись обов’язки іншого. Враховуючи це нейтралізація норми права яка 
закріплює право суб’єкта може відбуватись шляхом неприйняття порядку реалізації цього 
права або неприйняття норми, яка закріплює обов’язок відповідного суб’єкта. Найчастіше 
нормативні акти приймаються з такими фразами як «реалізація цього права здійснюється 
в порядку передбаченому законодавством», при цьому порядок не приймається. 

Ще одним прикладом прояву механізму нейтралізації норм права є закріплення за-
надто громіздкого механізму реалізації правової норми. В результаті цього застосувати 
норму права або практично неможливо, або можливо з великими труднощами. В практич-
ному плані це приводить до того, що суб’єкти самі відмовляються від реалізації цієї норми. 

Також прикладом прояву механізму нейтралізації норм права є закріплення в нор-
мативних актах положення, відповідно до якого реалізація прав суб’єктів залежить від 
прийняття уповноваженим органом відповідного індивідуального акту правозастосування. 
При цьому, чим більшою свободою в прийнятті такого рішення володіє посадова особа, 
тим дієвішим є механізм нейтралізації. 

Безумовно все зазначене вище є лише невеликою частиною знань про механізм 
нейтралізації норм права. Разом з тим практично кожен зацікавлений може, звернувшись 
до електронних баз нормативних актів переконатись в реальності його існування. Саме 
це дає нам можливість говорити про те, що механізм нейтралізації норм права це не 
наукові вигадки чи припущення, а реально існуюче явище правової дійсності.  

Нажаль дослідженням цього явища практично не приділяється належної уваги. Ра-
зом з тим фундамент для дослідження цього явища у вигляді наукових доробок С.А. Де-
нисова вже є. В цілому повністю підтримуючи вченого, ми своїм завданням бачимо звер-
нення уваги вітчизняної наукової громадськості на існуюче явище. На наше переконання 
більш фундаментальні знання про реально існуючий механізм нейтралізації норм права є 
надзвичайно важливими для тих, хто розробляє та застосовує закони, оскільки саме вони 
дають можливість прогнозувати майбутню ефективність реалізації норм права.  
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