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Abstract. The article considers the use of mechanism for resolving conflicts of law. Conclusions 

are substantiated, so that conflicts of law resolving can occur through the formation of the legal 

regulations aimed on prevention, elimination, overcoming of conflicts of law and allow correcting 

of a position of collision of legal act. 

The article points out that it is appropriate to use the term «mechanism for resolving conflicts of 

law» because it combines prevention, overcoming and collisions eliminating. The main methods 

of resolving conflicts of law are the publication of conflicting rules, law interpretation and 

application of provisions of the law that eliminate collisions, and the use of rules-arbitrators and 

the use of common rules of conflicts overcoming are distinguished. The author notes that the 

mechanism of overcoming conflicts includes the following elements: 1) collision rules; 2) 

collision principles; 3) the principles of law. 
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Питання виникнення причин колізій 

права є актуальним, оскільки від чіткості 

представлення правової проблеми буде 

залежати її вирішення. Крім цього, 

формування належного функціонування 

механізму вирішення колізій права 

дозволить підвищити ефективність 

правового регулювання та забезпечить 

стабільність і розвиток правової системи 

загалом. 

Проблема подолання колізій норм права 

привертала увагу багатьох відомих 

науковців, а саме: Д. Агашєва, І. Альоніна, 

Н. Власенко, В. Єрьоменко, М. Заніна, Д. 

Керімова, Т. Коваленко, О. Котюк, А. 

Мірошниченко, Г. Лисаковський, З. 

Незнамов, С. Погребняк, А. Тиковенко, А. 

Тілле, Ю. Тіхоміров, А. Черданцева, С. 

Фаркуш, М. Ус та ін. 

Незважаючи на значний науковий 

доробок, малорозробленим залишається 

питання форм, способів вирішення чи 

розв’язання колізій права, а також самого 

механізму вирішення колізій норм права. 

Мета статті полягає у визначенні 

існуючих колізій норм права, з’ясування 

структури та виявленні можливостей 

функціонування механізму вирішення 

колізій норм права у чинній системі права 

України. 

Колізії існують у всіх правових системах 

незалежно від рівня їх розвитку, і повністю 

запобігти їх виникненню, як і здійснити їх 

повне усунення, неможливо [1, с. 3]. 

Пояснимо, що «колізія» походить від лат. 

сollisio — зіткнення, протиріччя, 

розбіжність інтересів, поглядів, прагнень. У 

енциклопедичній літературі воно означає 

зіткнення протилежних сил, інтересів, 

прагнень [2, с. 554; 3, с. 202]. 

Цілком правильно, що колізія — це не 

тільки разовий акт або дія, що 

одномоментно чи одночасно здійснюється. 

Це і процедура аналізу, і оцінка актів та дій, 

установлення своєрідної «предправової 

протиправності», тієї її міри, яка чітко ще 

не зафіксована і їй не надана юридична 

кваліфікація. Тут ми маємо справу з 

комплексом засобів, норм і процедур, які 
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розраховані на етапне вивчення правової 

дійсності та виявлення протиріч, причому 

частина не тільки юридичних, а й інших, 

які прямо або побічно впливають на 

юридичні протиріччя [4].  

Поняття колізії вчені розглядають у 

широкому та вузькому розумінні. 

Так, до прихильників широкого 

розуміння категорії «колізія» належить Д. Д. 

Лилак, який стверджує, що «юридична 

колізія охоплює собою всі протиріччя, що 

виникають у правовій системі суспільства, 

зокрема у правових концепціях, теоріях і 

поглядах, правосвідомості та правовій 

культурі, правоутворенні та реалізації норм 

права, правовій поведінці, законності та 

правопорядку, праворозумінні» [5, с. 34]. 

Більш поширеним у правовій доктрині є 

вживання поняття колізії у вузькому 

значенні. Відповідно до цього підходу 

«юридична колізія — це різновид 

юридичних протиріч, що виникають за 

наявності як мінімум двох правових норм 

(нормативних приписів), які врегульовують 

одні й ті самі суспільні відносини, але з 

причини розходження цих правових норм 

за змістом унеможливлюється одночасне їх 

застосування, внаслідок чого необхідно 

обрати лише одну норму [6, c. 92]. 

Для з’ясування усіх особливостей колізій 

слід визначити їх класифікацію. Так, 

залежно від правових форм діяльності, під 

час здійснення яких виникають юридичні 

колізії, можна говорити про: колізії у 

правозастосуванні (колізії між різними 

правозастосовними актами, колізії між 

нормативно-правовими актами і 

правозастосовними актами); колізії між 

різними правовими нормами законодавства 

(колізії у правотворчості). Це можуть бути і 

суперечності між законодавством та 

іншими джерелами права; колізії між 

окремими актами тлумачення (колізії між 

нормативно-правовими актами й актами 

тлумачення, колізії між правозастосовними 

актами й актами тлумачення); колізії між 

іншими елементами правової системи 

(наприклад, колізії між юридичною наукою 

та юридичною практикою). 

За характером причин, які породжують 

колізії, розрізняють: правові колізії, що 

виникають унаслідок розвитку самих 

суспільних відносин (рівень економічного 

розвитку, розвиненість інститутів 

громадянського суспільства, наявність 

інститутів демократії); правові колізії, що є 

наслідком дії суб’єктивних факторів 

(можливість знаходження соціального 

компромісу, боротьба за політичну владу, 

рівень правової культури населення, 

наукова обґрунтованість законодавства). 

За юридичною силою нормативних 

актів, що містять колізуючі норми 

(вертикальні колізії), виділяють: колізії 

норм національного законодавства та норм 

міжнародного права; колізії норм 

національного законодавства [7]. 

М. Матузов пропонує розділити 

юридичні колізії на шість родових груп: 1) 

колізії між нормативними актами або 

окремими правовими нормами; 2) колізії у 

правотворчості (безсистемність, дублю-

вання; видання актів, що виключають один 

одного); 3) колізії у правозастосуванні 

(різнобій у практиці реалізації тих самих 

приписів, неузгодженість управлінських 

дій); 4) колізії повноважень і статусів 

державних органів, посадових осіб; 5) 

колізії цілей (коли цілі нормативних актів 

різних рівнів та органів суперечать одна 

одній); 6) колізії між національним та 

міжнародним правом [8, с. 231].  

Усі перелічені види юридичних колізій 

об'єднує спільна риса: вони виникають із 

приводу різних правових актів і правових 

норм і призводять до внутрішньої 

неузгодженості системи. Отже, колізії у 

законодавстві — це лише частина 

можливих юридичних колізій. У вузькому 

значенні термін «юридична колізія» 

тотожний терміну «колізії у праві», що 

використовується, зокрема, М. Власенком. 

Останній до колізій у праві відносить 

колізії правових норм, колізії між нормами 

права і актами тлумачення, а також колізії 

між актами і тлумачення [9, с. 22].  

На думку С. Погребняк, колізії правових 

норм у свою чергу можуть бути поділені на 

колізії між нормами права, які закріплені в 

законодавстві, та суперечності між 

нормами, закріпленими в законодавстві, й 

нормами, закріпленими в інших джерелах 

права (наприклад, суперечності між 

законодавством та правовими звичаями, 

нормативно-правовими договорами, 

правовими прецедентами). Тобто, колізії у 
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законодавстві є різновидом колізій 

правових норм, і які у свою чергу є 

різновидом юридичних колізій, які 

розглядаються як різновид юридичних 

колізій, що виникає за наявності 

розбіжності (зокрема суперечності) між 

реально або формально чинними нормами 

права, які закріплені в законодавстві та 

регулюють одні фактичні відносини [10, 

с. 26]. 

Щоб сформувати дефініцію колізії норм 

права, спершу зазначимо, що норма права 

— це загальнообов’язкове правило 

поведінки, сформоване в суспільстві 

відповідно до визнаної в ньому 

справедливої міри свободи і рівності та 

формально визначене (встановлене чи 

санкціоноване) і забезпечене державою з 

метою регулювання, охорони та захисту 

суспільних відносин [11]. 

Відмітимо, що колізія виникає за 

чотирьох умов: 1) наявність двох або 

більше норм права; 2) норми права 

повинні регулювати одні й ті ж суспільні 

відносини; 3) норми права повинні бути 

одночасно чинними; 4) положення, що 

містяться в одній нормі права, повинні 

суперечити, відрізнятися до положень, що 

містяться в іншій нормі права. Таким 

чином, колізія норм права — це 

розбіжність змісту в формі протиріччя або 

відмінності двох і більше одночасно 

діючих норм права, що регулюють одні й 

ті ж суспільні відносини [12]. 

Взагалі процес виявлення колізії можна 

умовно поділити на два етапи: а) 

встановлення розбіжності (суперечності) 

принаймні між двома нормами; б) пере-

вірка того, що ці норми регулюють те саме 

питання. І тільки при встановленні 

розбіжності (суперечності) між нормами, 

що регулюють те саме питання, є підстави 

стверджувати про існування колізії між 

нормами законодавства [10, с. 26]. 

Колізії з’являються з різних причин. 

Доцільно об’єднати їх у три групи: 1) 

порушення правил юридичної техніки; 2) 

недостатнє врахування законодавцем 

соціальної реальності; 3) нечіткий розподіл 

предметів галузей права, прийняття 

комплексних нормативних актів, 

складність, а нерідко й неможливість 

співвіднесення нової норми з раніше 

виданими через великий обсяг 

законодавчого масиву, множинність 

суб’єктів правотворчості та ін. [12]. 

Вважаємо, що причини юридичних 

колізій мають як об’єктивний, так і 

суб’єктивний характер. До об’єктивних 

причин виникнення правових колізій 

можна віднести такі: дія суспільних 

відносин в часі. Суб’єктивні причини: 

безліч нормативних органів, багаторівнева 

ієрархічна структура правотворчих органів, 

необґрунтоване розширення, спеціалізація 

правового регулювання, невизначеність 

компетенції правотворчих органів, 

недотримання правил законодавчої техніки 

та недостатнє закріплення їх в законо-

давстві, необізнаність правотворчих орга-

нів, які займають нижчу ланку, про норми 

права, прийняті вищими органами, 

вузьковідомчі інтереси, низький рівень 

правової підготовки розробників норма-

тивно-правових актів, нерівномірний 

розвиток галузей права, правових інсти-

тутів, складових однієї галузі права, 

нівелювання ролі закону та збільшення 

ролі відомчого нормотворчості, різниця у 

рівні правосвідомості людей і правовий 

нігілізм, відсутність зворотного зв’язку між 

практикою застосування норм права і 

нормотворчістю, норм іноземного права та 

оціночні поняття. 

На жаль, колізії неможливо повністю 

усунути раз і назавжди. По-перше, 

термінологія, що застосовується в норма-

тивно-правових актах, не може бути 

правильною чи неправильною. Один і той 

же термін не може бути визначений «тільки 

так», тобто терміни можуть бути 

багатозначними. По-друге, оскільки 

правовідносини мають динамічний 

характер, значення цього терміна в інший 

період може мати зовсім інший зміст. З 

цього випливає, що потрібно шукати 

форми, методи і способи вирішення 

колізій [13]. Отже, потрібен певний 

механізм для їх вирішення. 

Так, механізм вирішення колізій норм 

права — це комплексна система правових 

засобів, спрямованих на запобігання 

виникнення, усунення, подолання колізій 

норм права, яка в результаті забезпечує 

внутрішню єдність і стабільність системи 

права та цілеспрямований розвиток [1, с. 3]. 
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Отже, значення механізму вирішення 

колізій норм права полягає у розв’язанні 

колізій норм права та забезпечення 

стабільності системи права та її і ціле-

спрямований розвиток. 

Вирішення колізій норм права може 

відбуватися шляхом формування правових 

приписів, що спрямовані на запобігання 

виникнення, усунення, подолання колізій 

норм права і дозволяють подолати 

положення колізуючого правового акта. 

Основними способами вирішення колізій 

норм права є видання колізійних норм, 

тлумачення закону і застосування 

правоположень, що усувають колізії, також 

виділяють використання норм-арбітрів, 

використання загальних правил подолання 

колізій [14]. 

Формами вирішення колізій норм права є 

їх попередження, усунення і подолання.  

О.В. Майстренко виділяє такі заходи 

попередження колізій — «прогнозування і 

планування нормотворчої діяльності, 

вдосконалення законодавчої техніки, 

проведення ефективної правової 

експертизи, систематизація законодавства» 

[15, с. 8]. 

Усунення колізій здійснюється 

правотворчими органами, в результаті 

відбувається остаточна ліквідація колізійної 

проблеми. Поява ж такої форми вирішення 

колізій як їх подолання пов’язана з такою 

формою реалізації норм права, як 

застосування. При подоланні 

правозастосовний орган вирішує колізію 

протягом нетривалого проміжку часу, 

реагуючи на неї практично одразу, тоді як 

усунення зазвичай вимагає значно 

більшого проміжку часу. 

Москалюк О. В. пропонує для 

позначення процесу подолання колізій 

норм права використовувати категорію 

«механізм подолання колізій норм права», 

оскільки подолання колізій норм права 

відбувається шляхом використання певних 

критеріїв. Існування множинності критеріїв 

призводить до того, що вони можуть 

виключати один одного. Тому існує 

потреба встановлення системної та логічно 

обґрунтованої ієрархії критеріїв вибору 

правової норми, що підлягає застосуванню 

в разі колізії. У результаті суб’єкт вибору 

правової норми отримає уявлення про 

пріоритетність певного критерію, який 

дасть йому можливість здійснити 

правильний вибір [16, с. 5]. 

На нашу думку, доцільно 

використовувати термін «механізм 

вирішення колізій норм права», оскільки 

він поєднує в собі як попередження, 

подолання так і усунення колізій. 

Ніколаєва А. В. серед форм вирішення 

колізій норм права виділяє «запобігання», 

«подолання» та «усунення» колізій норм 

права [12]. Так, до структури механізму 

вирішення колізій правових норм вона 

включає: 1) правові засоби запобігання 

колізій норм права; 2) правові засоби 

подолання колізій норм права; 3) універ-

сальні правові засоби. 

Що стосується універсальних правових 

засобів вирішення колізій норм права, то 

до них доцільно віднести правове 

виховання і правове навчання [17]. 

До правових засобів запобігання 

виникнення колізій відносять такі: 

обов’язкове узгодження проектів 

нормативних правових актів; обов’язкова і 

факультативна експертиза нормативних 

правових актів; юридичне прогнозування і 

планування в нормотворчості; правила 

нормотворчої техніки; науково 

обґрунтоване встановлення компетенції 

нормотворчих органів. До правових 

засобів, спрямованих на подолання й 

усунення колізій норм права належать: 

нормотворчість; тлумачення колізійних 

норм; внесення змін та уточнень до чинних 

норм; судовий, адміністративний, 

господарський розгляд; систематизація 

законодавства; переговори, створення 

погоджувальних комісій; судова практика і 

прокурорський нагляд. Універсальними 

правовими засобами вирішення колізій є: 

правове виховання та освіта, правові засади 

і правоположення [12]. 

Сам механізм подолання колізій включає 

такі елементи: 1) колізійна норма; 2) 

колізійні принципи; 3) принципи права 

[16, с. 5]. 

Спершу проаналізуємо колізійні норми. 

Вони застосовуються для забезпечення 

пріоритетної дії базових законів. Такий 

порядок сприяє консолідації галузевого 

законодавства і запобіганню юридичних 

протиріч поза ним та всередині нього. Тут 
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ці норми є імперативом для норм законів і 

правових актів цієї галузі. 

Чимала частина колізійних норм 

присвячена запобіганню і вирішенню 

протиріч між раніше та пізніше 

прийнятими законодавчими й іншими 

актами. Тим самим забезпечується ступінь 

правонаступництва в регульованій сфері 

відносин, який сприяє безперервності 

державного і правового розвитку та 

стійкості статусу громадян і юридичних 

осіб. Тут потрібні повний огляд актів і 

точна оцінка того, які з них діють, в якому 

обсязі та яку мають тривалість. Недооцінка 

подібних колізійних норм або їх нечіткість 

породжують складнощі у практиці 

правозастосування. 

Колізії норм права обумовлюють 

необхідність їх подолання в юридичній 

практиці, тобто необхідність здійснення 

вибору однієї з двох норм, які суперечать 

одна одній, з метою вирішення конкретних 

життєвих ситуацій. 

Проілюструємо актуальні колізії, що 

містяться у законодавстві. О. Куліков вказує 

на колізію між ст. 9 ЖК УРСР та ст. 47 

Конституції України. Він зазначає, що 

аналіз ст. 9 Житлового кодексу надає 

можливість зробити висновок, що будь-

який громадянин має право на безоплатне 

отримання житла. Водночас Конституція 

України наділяє таким правом лише 

соціально незахищені верстви населення 

(ст. 47). У висновку автор зазначає, що 

норма ст. 47 Конституції України 

розрахована на день сьогоднішній. Статті 1 

та 9 Житлового кодексу (як, власне, і сам 

Житловий кодекс) переважно регулюють 

відносини, які залишились у дні 

вчорашньому. Їх спільне існування 

неможливе [18]. 

У цьому випадку автор проілюстрував 

темпорально-субординаційну колізію. 

Такий вид колізії долається застосуванням 

норми вищої юридичної сили, тобто 

норми Конституції України. Норми ст. 9 

ЖК УРСР робить недієвими норма ч. 1 

Перехідних положень Конституції України, 

в якій зазначено, що закони та інші 

нормативні акти, прийняті до набрання 

чинності цією Конституцією, є чинними у 

частині, що не суперечить Конституції 

України. Ще одну системну колізію, яку не 

можна оминути увагою, можна виявити в 

нормах, що регулюють діяльність житлово-

будівельних кооперативів (далі — ЖБК). 

Вона є системною, оскільки колізія 

міститься одразу в кількох нормах і навіть 

кількох чинних нормативних актах [19]. 

Луценко Д. С. вбачає колізію у 

цивільному законодавстві, зокрема, у 

принципово протилежних спеціальних 

нормативно-правових актах, які регулюють 

процедуру проведення публічних торгів із 

реалізації нерухомого майна. Виникає 

правова колізія у сфері правозастосування, 

що створює правові підстави для судового 

оскарження будь-яких результатів 

публічних торгів із підстав недотримання 

закону в момент їх проведення [20, с. 137]. 

Подолання колізій між нормами рівної 

юридичної сили здійснюється шляхом 

використання колізійних норм або 

колізійних принципів lex specialis derogat 

generalis (лат. «спеціальний закон відміняє 

(витісняє) загальний закон»); lex posterior 

derogat priori (лат. «пізнішим законом 

відміняється більш ранній»); lex posterior 

generalis non derogat priori speciali (лат. 

«наступний загальний закон не скасовує 

більш ранній спеціальний закон 

аналогічної юридичної сили») [21]. 

Мірошниченко А. М. виділяє такі 

принципи вирішення колізій, як: 

ієрархічний — у загальному вигляді цей 

принцип у чинному законодавстві не 

закріплений, проте в кожній конкретній 

ситуації законодавство загалом дозволяє 

вибудувати ієрархію між актами, що 

регулюють те чи інше питання; часовий 

(темпоральний) принцип — 

безпосередньо випливає із самого факту 

наявності в певного органу нормотворчих 

повноважень, адже уповноваження 

регулювати відповідні відносини 

автоматично передбачає і правомочність 

змінювати існуюче регулювання — як 

прямо, так і непрямо (опосередковано), 

шляхом прийняття актів із тим самим 

предметом регулювання; змістовний 

принцип — при колізії двох приписів 

правозастосовний орган неминуче повинен 

вибрати один із них [22, с. 163]. 

Існують і загальновизнані принципи 

вирішення колізій у праві: принцип 

пріоритету норми, яка має вищу юридичну 
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силу; принцип пріоритету спеціальної 

норми перед загальною; принцип 

пріоритету норми, прийнятої пізніше. Ці 

принципи застосовуються в суворо 

визначеній послідовності, тобто кожний 

наступний із них застосовується тільки при 

неможливості застосування попереднього. 

Існує також ще один спосіб, який 

застосовується у випадках, коли йдеться 

про колізії між нормами, що містяться у 

підзаконних актах одного рівня, прийнятих 

різними органами. Його суть полягає в 

тому, що правове регулювання 

конкретного питання на підзаконному рівні 

може здійснюватися тільки чітко 

уповноваженим органом, актам якого 

надається пріоритет, тобто в цьому випадку 

перш за все проводиться оцінка 

правомочності органу, що прийняв акт, 

здійснювати регулювання певного 

питання. 

Цей спосіб досить обмежений за сферою 

дії і застосовується замість принципу 

пріоритету норми, яка має вищу юридичну 

силу, та за неможливості застосування 

принципу пріоритету спеціальної норми 

перед загальною [23]. 

Як правило, колізійні норми спрямовані 

на конкретизацію колізійних принципів, 

що полегшує вибір правової норми в 

колізійній ситуації. Однак колізійні норми 

не завжди є продовженням загальних 

колізійних принципів. Іноді колізійні 

норми встановлюють правило вибору 

правової норми, відмінне від колізійного 

принципу. Натомість колізійні норми є 

правилами поведінки зобов’язуючого 

характеру, що встановлюються державою, 

адресуються безпосередньо суб’єкту 

застосування правової норми, а отже, їх 

дотримання є обов’язком будь-якого 

правозастосовного органу. 

За загальним правилом у випадку 

протиріччя колізійних норм колізійним 

принципам пріоритет слід надавати 

колізійним нормам. Втім, у виняткових 

випадках, коли застосування колізійних 

принципів краще забезпечує досягнення 

цілей правового регулювання, ніж 

застосування колізійних норм, при виборі 

правової норми доцільно керуватися 

колізійними принципами lex specialis 

derogat generalis; lex posterior derogat priori; 

lex posterior generalis non derogat priori 

speciali. При цьому суб’єкт вибору правової 

норми повинен довести, що застосування 

колізійної норми не забезпечує тих цілей 

правового регулювання, які ставив 

законодавець перед собою, створюючи 

таку колізійну норму. Натомість 

застосування колізійних принципів 

дозволяє обрати правову норму, яка краще 

пристосована до потреб правового 

регулювання в конкретній ситуації, а отже, 

більшою мірою відповідає цілям правового 

регулювання [21]. 

Важливо пояснити і значення принципів 

права у механізмі подолання колізій. 

Принципи права можна вважати 

правовими засобами, що сприяють 

запобіганню виникнення різного роду 

колізій у правовій системі, оскільки 

правотворчий орган при прийняті норм 

права повинен перевіряти норми, що 

містяться в акті законодавства, який він 

приймає, на предмет відповідності 

правовим принципам, що існують у 

системі права та поширюють свою дію на 

суспільні відносини, що регулюються 

законодавчими актами. Крім великої ролі 

принципів права як правових засобів 

запобігання виникненню правових колізій, 

не менш важливе значення вони відіграють 

при тлумаченні норм права як засоби 

запобігання правовим колізіям. При 

тлумаченні колізуючих норм права суб’єкт 

тлумачення (правозастосовець) повинен 

з’ясувати, суперечать вони чи ні 

принципам права. У випадку неможливості 

такої інтерпретації, щоб норма, яка 

тлумачиться, не суперечила принципам 

права і відповідала їм, вона повинна бути 

визнана такою, що суперечить принципам 

права і не повинна застосовуватися [17]. 

Таким чином, колізії завжди будуть 

існувати, тому необхідно знайти найбільш 

оптимальний спосіб вирішення колізій 

права при їх появі та постійно вживати 

заходів щодо їх впорядковування, не 

допускати протиріч між нормами права, які 

регулюють одні суспільні відносини. 

Запорукою цього може бути ефективне 

функціонування механізму вирішення 

колізій права. 

Сформулюємо основні висновки 

проведеного дослідження: 
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— по-перше, значення механізму 

вирішення колізій норм права полягає у 

розв’язанні колізій норм права та 

забезпечення стабільності системи права та 

її і цілеспрямований розвиток; 

— по-друге, вирішення колізій норм 

права може відбуватися шляхом 

формування правових приписів, що 

спрямовані на запобігання виникнення, 

усунення, подолання колізій норм права і 

дозволяють подолати положення 

колізуючого правового акта; 

— по-третє, основними способами 

вирішення колізій норм права є видання 

колізійних норм, тлумачення закону і 

застосування правоположень, що усувають 

колізії, використання норм-арбітрів, 

використання загальних правил подолання 

колізій; 

— по-четверте, формами вирішення 

колізій норм права є їх попередження, 

усунення та подолання; 

— по-п’яте, доцільно використовувати 

термін «механізм вирішення колізій норм 

права», оскільки він поєднує в собі як 

попередження, подолання так і усунення 

колізій; 

— по-шосте, у випадку протиріччя 

колізійних норм колізійним принципам 

пріоритет колізійним нормам слід надавати 

у виняткових випадках, доцільно перш за 

все керуватися колізійними принципами lex 

specialis derogat generalis (лат. «спеціальний 

закон відміняє (витісняє) загальний закон»); 

lex posterior derogat priori (лат. «пізнішим 

законом скасовується більш ранній»); lex 

posterior generalis non derogat priori speciali 

(лат. «наступний загальний закон не 

скасовує більш ранній спеціальний закон 

аналогічної юридичної сили»). 
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