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НакJІСІІ. Вкюанс ІІОН$.ІТТ$.І у сучасні{і 3аконtтросктніі~ J(l~І.Іьносл н 

І'<UyJi криміна;ІnноІ'О :ш.коно;шкстна України СІІрийvшєІ'hОІ к контексті 

<<драконівських законів'>, асоціюється із антидемократичними з:мінам:и 
у кримінальному законодавстві (<<екстремізм» тощо). 

Вказане уяn.1еппя с поми.тІковим, тому що паклеп як ск.1ад :шочипу 
пропопуnа.1ось запроnадити політичними сІШами <<протилежних табо

рік•>, а ТОМУ іLШ:.ІІі;LЖСННИ ІІ,hОП) JІОНИТПІ М<іЕ Gути ІІtНGан.ІСНО JJО.,ІіТИЧ

НОІ'О :ш.Gарклснни. 

РаніІІІС нами JlOCJІiJtЖYHШJИCh о3наки нак..ІІСІІУ (ст. 151-1) у ІІро

екті В. В. Колесніченка, В. М. Олійника [1, 2], тепер звернемо ува
гу на проект -'Закону України N~ 11013 від 19.07.2012 р., який внесено 
В. С. Журавським [З] (~iLli- проект В. С. Журавського). 

Проект В. С. Журавського шrк.тшюш біТІLШ бурх.1иnу реакпію 3МІ 

[4] піж попередні проекти закопіn України із цього питаппя. Пос.1ідимо 
о:ншки 1 ШКJІСІІУ та СІІроGусмо J·~Ісувати, що обу_\юшио таку реакцію ЗМІ. 

В ІJО}ЩІІО-"1У та }(ООІІрацьоваІІО-"1У варіантах ttроскту -шкону Україttи 
В. С. ЖурансhКОІ'О ІІроІюнунсиосhJ(ОІюннити Р(н;rіл 111 ОсоG;Іиної час
тини КК України ст. 145-1 «НаклеІІ» та ст. 145-2 «ОGрюа». Нелогічним 
є доповнення Розділу ІІІ статтями КК України, які за своїм номеро:м 

стосуються Роз;:rілу 11, проте розмішених у РоздL1і ІІІ Особливої части
ни КК України . 

. Запропоновані злочини у поданому та доопрацьованому проектах с 
істотно рі.лшми. У поданому проекті містилосьтаке rшзпачеrшя наклепу: 
«НаІ<JІеІІ, тобто ІІОІІІИрСНН$.1 3aHiJ(OMO НеІІраНЛИНИХ Hiil0\>10CTe{i, 11(0 І·анh

б_ІJИТh ЧeLTh і І'iitHiLTh іННІ ОЇ ОСОбИ або ІІіЛрИНаЮТh Ї] реІІУТі.ЩіЮ>>, а у ,1(0-
ОІІІJа ll,hOHaHOMY Gy_ІJO ilO,!(a НО НКа3і НКУ на ум ИСеJІ та « .. ., ~~ КІІ(О такі ;rіЇ СІ ІрИ

чинили тяжкі наслідки». Доопрацьований проект містив примітку, в якій 

тяжкі наслідки визначались як матеріальні зб:итюІ, які у п'ят;:rесят і біль

ше разіn переnищують неопо;:rаткоnуnапий мінімум доходів грома;:rян. 

Підхід до шлпачешrя ознак паклепу як матеріа.1ьrюго ск.,1аду злочи

ну, июІ{і 3аІІроІюнонано у /(ООІІраІІ,hонаному 11роскті В. С. ЖурансhКОІ'О, 

бі;І hІІІ с ніюю нi;tat-: критсрі~І \-1 крим і на.11і3а 11 ії у сучасні {і кримінал hHi іі 3а
конотнорчоеті. Проте ссн1с ни:тачснни насJІі;rкін є ІІІабJюнно-п111оним 

д.,1я криміна.1ьного законо;:rавства, не конкретизованим. Необхі;:rно бу"1о 

конкретизувати наслідки шляхом вказівки на можливі негативні зміни 
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у рі:1них ІШіШХ сусІІіJІ nю1х ні;(носинах, 1110 \13.-І и 6 охоронитись нка:шною 
криVІІна;Іьно-ІІраноною нормою, наІІрик .. ш;(, таКl ~І І<« ... , ~ІІ<ІІІО такс :LІ
~Інн~І <.:ІІрИЧИНИJІО 1103G<J.НJICHIOI ІІрана 3аtімаТИСh ІІеНЮ1\1 HИJ(OVI іLі~І.-11:.

НОСТі або обій:\tати певні поса;:ш, зві:Jьнення особи або інші тяжкі на

сліJки або створило загрозу їх запоціяння, - >>. 

Суб'скпшпій сторопі паклепу :\tac бути прита:\tюший шнnійний 
у:ииспий зn'я:юк: - поширення нецостоnірпих nідо:иостей поnиппо 

бути умисни:и; - nідо:иості поnшші бути :шnіцо:\ю педостоnірні. 

У ІЮіШНОVІУ 11роскті В. С. Журанськот, нак.-ІеІІ ІІсре)·tGачан чотири 

кнш1іфікуючі (Внаки: І) накJІСІІ, що \1ісппьо1 н ІІу6;Іічно\1У нисту11і, 

публічно це:v~онстрованих творах або ЗМІ; 2) нак.:Jеп, поєцнаний з об
винувачення:\'І особи у вчиненні тяжкого або особ .. 1иво тяжкого з.:rю

чипу; З) нак.:Jеп, 3ційснепий 3 nикористапнюл сnо го службового ста
Іюnиша; 4) ІІаюІеп із nищеnказюпн1и кnаліфікуючюли олшками, що 
спричишш стійкий розлац 3цороn'я особи. У доопраuьоnюю:\tу проекті 

В. С. Журанськот Gу;ю ниІІран,т(ано :1ШІИІІІсно ~ІИІІІС ІІСрІІІі :tні кншІіфі

куючІ (Ннаки нак..:~сІІу. 

Вважає:\'ю, що <<запоціяння середньої тяжкості тіТІесного пошко

цження,> як ква .. 1іфікуючої ознаки у проекті В. С. )Куравського бу .. 1о за
пропоновано недоречно, оскі.:Jьки встанов .. 1ення пр:ич:инного зв'язку 
між нак.ТІепо:\t та ті .. 1еспим ушкодженням серецпьої тяжкості, :\южшшо 
nик.:JючІю за паяшюсті особ.:Jrших у:\юn па боці потерпілого (хnороба 

<.:СрІLСІЮ-су,:LИІІІІОЇ СИ<.:ТС\11И, с;шбка ІІСрВОВа <.:ИСТС\Іа ТОІІLО), IILO ІІС МОЖС 
ОJ(ІІОJІІаЧ 110 <.:ІІі il ЧИТИ І ІрО 11 і іШИ IILC 11 И [1 СТУІІ і ІІІ> СУСІІ і;ІІ,ІІОЇ ІІСGс·ІІІС КИ . 

.З 11p~11IOJ\Y ВИКОрИсТаІІШІ СІЮІ\) СJІуЖGОВОІ'О СТНІІОІ\ИІІ(а S.IK 1<1\аJІЇфі
І<уючоЇ 03ННК11, ТО Н<ІК.ІеІІ, 'І<ІСТіІІІС, Н'ІІ1НИt-:ТhСИ ІІІОіЮ іІСрЖ<ІННИХ а()о 

ІІШІітичних ;(і~Ічін, осіб у :1н'~13ку і3 3іІіі1снснн~Ім ними сноїх с.-ІужGоних 

обов'язків, а не навпаки, то:иу варто було б перецбачити таку ква .. lіфіку
ючу ознаку, як нак.:Jеп вчинений <(стосовно особи у зв'язку із виконан

ням нею службового або громадського обоn'язку•>. 

Негативна реакuія ЗМІ па проект закону В. С. Журавського позбаn
.:Jена поцібної об'сктишюї критичної оцінки запропонованих у пьо:\tу 

3аконо;шнчих норм l4J, та оGу\юІLІсна не GюкаНН}ІVІ нести нііLІІоні;ш.-Іь
нІстn 3а ;юстонІрнІсть ні;юмостсtі, 1110 ро3VІіІІІуютьс~І у ;tруконаних та 

інтернет -вицаннях. 
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ЗАКОНОДАВЧА ВОЛЯ ТА ЗАКОНОДАВЧА ТЕХНІК.<,. 

У КРИМІНАЛЬНОМУ ПРАВІ 

ФормуJІюнанни кри.V1Jна.Іьно-ІІраноної нор.v1и Е o;tнJt::ю :1 :1анер

ІІІШІьних ста.І~іt1 ІІJЮІІ.есу криміншІі:ШІІ.іЇ. Ета11 формуJІюнанни норми 

логічно виплrває з етапу й обу:\1овлювання, де виявляється потреба в 

криvтіна;rьно-ттравоній 3а6ороні й, 3 урахуванням 3ав,r~ань і тфrсй кри

міпально-правової політики, визпачас:ться його змістовпа сторона. 
Ефективність пор:ми пе в остюппо чергу залежить від чіткості і емкасті 

ЇЇ МОВІІОІ"О ВИраЖСІІШІ . .Зві)~СИ Ш1ІІ.ІІИІШІОТІ, IJL0113ЙMCIIIIIC ;ша ВИСНОВКИ. 
По-нерше. са11е кри11іна~rьно-нраuоuа но~rітика rюк.;шкана :Jа6езне

чувати с;:шість і паступність ВИ.\-tог до процесу криміпа.~ізаuії па його 

рі3НИХ етаІІаХ. При І ~hOVI)' не VІОЖНа Ві,Т~ОКреІ\UЮВаТИ ІІИТаН Н~І І ІрО те, 11~0 

виражає :шкон, ві;r ІІитанн~І 11ро те, ик він 11е виражає. По-,т~ру1·е, на ста

дії фор:му.~ювання кримінально-правової норми виключно важливого 

значення набуває проблема законо.J:авчої техніки. 

Досить зна~ші зауваження про якість законів, необхідності пос.~і

дошю, чітко і ясно пере;:rаnати закопо;:rавчу думку можна зустріти вже 

в Платона, Сенеки, Цицерона. Пізніше про це писали Ф. Бекон, Ш.
Л. Монтеск'є, Марат. О;~нак ІІіонероVІ в гa~Jyji теорії 3аконо,т~авчої тех

ніки- ІІерІІІИМ, ХТО ~Щі~kНИВ іиі р(НроGку В Ці.ІІО\>1У, а не ОІ<ре\>1ИХ 3СІІеК

ТіВ, - по праву вважається Ієремія Бентам. Ним була написана праця 

пі;:r назвою <<Номографія», в якій І. Бентам роллянув переважно п:итан

ня, що стосуються зовнішнього офор~пення нормат:ивних актів (їхньої 

структури. мови й т. д.), а також к.т1асифікував <<формальні:-> недоліки 

-закопо;:r<шстnа (дnозпачпість, громіздкість, без.~адпість і іп.) [1, с. З-8]. 
kторі~І сві;~чить, що інтерес науки ;ш ІІитанh 3аконо,т~анчої технік11 

ІІрОG)'іlЖУЕ::ТЬСИ Н ІІері(Щ .\-13CIJI таGНОІ'О Hi.J~HOНJJCHIOI :ШКОНО)ШКСТНа, (ЩН31< 
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