
3. Про Rнесення- .зчін 110 Крнчінального та Кри1\-rінально-прот~есуа.-тьного ко
дексів України, щодо rюсилення ніцrюніцальності за rюсяпшня н::J •rесть, 

тіл:ність та ;тілон)' репутат~ію люл:ннн: проект закону України N~ 11 О 13 
ні_ц 19.07.2012 р.: Режим достуну: http://w1.c1.Гd{\a.go\'.tш/pls/L\Yeb2/ 
vicbproc4_1"?pf3511-44065 

4. Украинские С11И нротестуют нротин закона о кленете :Украинская нран
да: Новости (25.09.2012) По.~итика.- Режим .Цоступа: http://W"'"\V.pravda. 
com. tш/шs/ news/20 12/09/25/697 33 94/?а ltemp t -1 

БАЛОБАПОЛА Д. О. 

Націона.-тьюШ університет <<О.J:еська юрдJ:И'ПШ ака.J;е.ІіЯ•>, 

щнrен t кафе)tри кри~1іна.rьнот нрана, 

кан.шrда r юрдJ:И'ПШХ наук, доцент 

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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;LOOII'at-: <.:ІЮІ"О lllKY, ~11< не )LИ ННО, на ІІОЧаТК)' lll<.:JI~I :шнерІІІеНН~І ІІраІ-ІОТНОр
ЧИХ роGіт. Як ІІраниJІnно ІЮ УІітин і3 І(hОП) ІІрИН(МУ М. М. Гро,линсnкиtі, 

у ІІері(Щ І<ИІІУЧОЇ роботи :1і СТНОреНН~І НОНОП) ІІрана НОІ унаІ'а 3ОСереіL

ЖУЄТЬСЯ на його сутності, у зв'язку із ЧИ:\f вимоги законоцавчої техніки 

відхоцять нацрупІй п .. 1ан [2, с. 558]. І .. 1ише пізніше вчені починають 
палежпи:и чшю:\t зай:\tатися uими питаппями. Не ста .. 1и Ішпятко:\t у 
uьo:\ty п.1аІІі й :шкошнаnчо-техпічпі аспекти сучасного nітчизпяпого 

:шкошнаnстnа . 
. Л.оситn часто функ1~ію 3аконо;шнчої техніки нGачаютn н оформ.-Іенні 

3акон(нанчої но.-Іі (но.-Іі )·tержани). Кш1и \юна :ШХ(НИТh 11ро мону 3акону, 

також підкреслюється, шо вона повинна ацекватно перецати з:v~іст пра

вових норм або, що начебто те ca:v~e, ацекватно відбити во .. 1ю законо
цаnuя. Оцпак, nарто з'ясуnати, чи с тотожшн1и поняття no.1i :шкопоцаn
uя й правоnого зміст): У nідпоnіці па ue питаппя й :шахоциться, як пам 
3цасться, ро3гацка сутності законоцаnчої техніки. Во .. 1я шкопоцаnuя й 
3\Ііст 11рана- pi:mi иниІІL<І. Законо;щнча но;Іи нrнначаt-: сутністn ІІрано

ноІ·о ріІІІенни, ~ІІLІИЕ соGою 3a;tyVІ тнорни 11рана, ІІLО нін хоче нтіm1Ти н 

з:v~істі права. І вті.т1ення цього заду:\'ІУ також не позбав .. 1ено технічного 
субстрату~ як і процес зовнішнього офор:\'шення права. 3аконоцавча 

во.1я повинна бут:и, зокре:v~а, несупере•пиво виражена не ті.т1ьки у фор

мі пра nа, але й у його нtісті (скажі:\ю, у КК пошпші бути nпутрішпьо 

погоцжепі сапкuії). Соuіа .. 1ьпа (у ТО:\ІУ чис .. 1і, кри:\tіпо .. lогічпа) обГруп
тоІшністІ, СаІІІ<І(іtі - ІІИТШІШІ сутності СІІраІН1. 1110 ІІе НііLІІОСИТІ,СИ _:[() 

-шкоІІ(Н<шчої техІІі ки. А от ЇХІІ~І систе\ІІІа 110Gу;юва і1 У'ІІ'<НЖеІІІІ~І \Ііж 

соGою- ІІС ~<СІІрава ТСХІІіЮ1>~ (ВИКОJН1СТОІІУЮТІ,сS.І 1Іриt1о\1И ll<lK.:НCLCIIIIS.I 
санкІІіі1 оснонноп) і1 кна.1іфіконано1·о ск.;ш;tін, і т. ІІ.). І НІІІ и \11 и сжтам и, 

І ІрИ GiJІhlll унаЖНОVІУ ро:1І";ІИіІі VІехані:1му ІІраноутнореННИ Н HhOVI)' ІІрО
Г .. lЯЦаЮТЬСЯ операuії по формуванню законодавчої во.1і й операції по 
перек.1аду й в правовий лtіст. 

В результаті правоnий J:\ticт nиступас формою законоцаnчої nолі, 

а остаппя, nідпоnіцпо, J:\tістом правоnого з:иісту. Виходить наступпий 
.1огічпий .1ющюг: спочатку nіцбуnасться nироблеппя рішення по суті 

(формуt-:ТhСИ :ШКОН(Щанча НО.-1~1); ІЮТіVІ І(е ріІІІеННИ нті;ІЮЄТhС~І Н !Іра

ні. Сутнісні ж а<.:1Іекп1 11ранотнорчості, ;ю иких :шконо;шнча техніка, 

ційсно, не :\tає ніякого віJношення, в.1астиві процесу формування за

коноцавчої во .. 1і . .Jo сутнісних аспектів правотворчості віJносяться, 
напри:к..1ац, рішення про кри:\tіна.lізаuію й цекриміналізаuію ціянь, пе

палізацію й депепа.1ізаuію. Ефектиnність шстосуnаппя правоnої норми, 
3ШІчайІю ж, 3а.1ежить nід законоцаnчої техніки, nіц того, паскL1ьки мис

теІ (І-> КИ нироGJІениі1 3\Ііст і форУІа ,Т(аної норVІ и. Оіtнак І'ШІонни VI чином іиі 

ефекп1нністn нІнначаєтnс~І суттю, тоGто сутністю І Іраноної нор\111. тим, 

наскі.1ьки віцповідає реа.тІЇЯ:\'І законоцавча во.1я. Кримінально-правові 

припис:и, не обу:v~ов .. 1ені соціа..1ьно, є <<:vt:ертвонароцженІІ:\'ПІ». Отже, uі.тІ
ко:v~ :\'ІИС..lИ:\'Іе створення доскона .. 1ого з пог .. 1яцу законодавчої техніки 
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11рана, а;Іе не 11ранюючоп) на 11ракнш.і. Так, баІ·а'І'О 11ришн:ін КК 2001 р. 
можна нескінченно <<ІІІ.·ІіфунанР>, ІІіl(НИІІІ.уючи рі не нn технічної ;(оско

ншюсті ЇХНhОІ"О 3VІісту і1 фор\Н1, ОіLНаІ< HiiL І(hОП) ефеКП1ННО ІІраІ~ЮНаТИ 
вони не почнуть. Рівною мірою :\Шс.:пгме створення технічно цоскона

_:юго законоцавства, а .. 1е такого, шо не віцповідає поняттям про добро й 
спраnедлиnість. папри:к.1а..1, шо цозnо .. 1яс nбиnстnа й грабежі, работор
гіn .. lю . .Цо uих- сутпіспих- аспектів закоподаnча техпіка байцужа. 

Сфор:иуnаnши сnою nо .. 1ю, :шкопоцаnеuь :ш цопо:\югою рі:ших тех
нічних 3асобін і ІІриі1о\1ін наVІаІ·аютnси а;(скнатно ні)·tбити іиі н 3VІісті. 

В pe3)'.·1hTaTi НОШІ трансфор\1Уt-:Тh01 Н }IJ"LPO ІІраНОНОІ"О :1місту. СТаЄ tіОІ'О 
сутністю. Отже, ті1ьки поєцнання ацекватної законоцавчої во.1і з тех

нічно вивіреними нор:v~ами цає :v~ож..1ивість побуцувати дієвий норма

пшІшй акт. 
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ЄВРОПЕЙСЬКИЙ ДОСВШ ОБМЕЖЕННЯ 
АБО ПОЗБАВЛЕННЯ ОСОБИ ПЕВНИХ ПРАВ 

В КРИМІНАЛЬНОМУ ПРАВІ 

БіJІhІІІіСТh t-:Hp(mCtkhKИX краЇН IІCpe;tf>aчaiOTh :ШСП){:унаННИ СІІСІ(И

фіЧНИХ 3аХ(НіН, СІІрИ\ЮНаНИХ на УС)'НСНН}І ІІСреіL)'МОН КрИVІіНОІ'СННОЇ СИ

туаuіЇ, поперецження вчинення особою нових суспі.r1ьно небезпечних 

ціянь, та спрямовані на усунення <<небезпечного стану)> особи, шляхом 

об:\.rежеппя пешшх праn. 
Об:межеппя праnа - це перецбачене n :шкопоцаnстnі ти:ичасоnе ско

рочен ни або 3\ІСНІІІснни. }ІК 110 суті, так і 3а часом, користунаНН}І особою 
ІІеНЮ1\І G~шІпм, що станон~І}ІТh ІІре.іL\Іет суG'єктинною 11рана. В науко

ніі1 ~Іітературі ІІіJІі ІІранообVІСЖСНh НІВНаЧаКПhСИ ІЮ-рі:1НОVІу: І(С іСТрИ

МуВаННЯ протизаконного діяння з :v~етою захисту суспі..1ьних відносин 

(А. 13. Малько) [1, с. 341; і захист суспі.r1ьства, прав і свобоц (інтересів) 
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