
конфліктних ситуацій, які можуть призвести до релігійного екст
ремізму. 

Чим більш захищені законом права та свободи саме віруючих гро

мадян (зі своїм класичним релігійним світоглядом, який не завжди є 
співвідносним з цінностями модернізованого індустріального світу з 

його прагненням до глобалізації), більш високим є рівень поваги до 
невід'ємних прав та свобод людини і громадянина тієї чи іншої дер

жави, незалежно від того, якою мірою задекларований цей захист на 
папері. 

Канонічне право відіграло важливу роль у розвитку церковно
правової думки взагалі та у дослідженні питань держави і права 
зокрема. 

В.І. Риндюк, 
.молодший науковий співробітник 

Центру теоретичних пробле.м законотворчості 
Інституту держави і права 

і.м. В.М. Корецького НАН України 

ДЕЯКІ ПИТАННЯ ЮРИДИЧНОІ ТЕХНІКИ 
В КОНСТИТУЦІІ УКРАІНИ 

Сучасна практика правотворчості та правореалізації потребує 
більш глибокого дослідження проблем юридичної техніки. Звичайно, 
під юридичною технікою розуміють сукупність прийомів, методів, 

правил, засобів діяльності державних органів по виробленню та ре
алізації правових актів, тобто юридичної діяльності. Питання щодо 
включення процедур юридичної діяльності в рамки юридичної 

техніки є дискусійним у літературі. Якщо в країнах англо-амери

канського права саме процедура, процес і є юридичною технікою, то 

серед юристів романо-германської системи права немає однозначної 

думки з цього питання. Одні науковці вважають, що процедурні пи
тання виходять за рамки юридичної техніки, хоча і тісно пов'язані з 

останньою1, а інші включають процедури юридичної діяльності до 

поняття юридичної техніки2. 
Розглядаючи питання юридичної техніки, зокрема в Конституції 

України, на мою думку, неправильно обмежуватися тільки прийома
ми, методами, правилами, засобами юридичної діяльності, а не

обхідно розглядати весь спосіб юридичної діяльності, тобто і її про
цедури. Адже як прийоми, методи, правила, засоби юридичної діяль
ності, так і процедури юридичної діяльності спрямовані на вироблен-
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ня продукту цієї діяльності- правового акта. Значення процедурних 
питань дуже велике, що підкреслюється можливістю скасування пра
вових актів у випадку порушення порядку їх прийняття. Відповідно 

до ст. 152 Конституції Украіни закони та інші правові акти за рішен
ням Конституційного Суду У країни визнаються неконституційними 

повністю чи в окремій частині, якщо була порушена встановлена 
Конституцією Украіни процедура іх розгляду, ухвалення або на
брання ними чинності. Закони, інші правові акти або іх окремі поло
ження, що визнані неконституційними, втрачають чинність з дня ух

валення Конституційним Судом Украіни рішення про іх неконсти

туційність. 

Прийоми, правила, методи та процедури юридичної техніки мо

жуть бути закріплені в нормативно-правових актах, викладені в на
уково-методичних рекомендаціях або діяти як «неписані правила~. 
Якщо прийомів, правил, методів юридичної техніки переважно до

тримуються в силу традиції, досвіду, доцільності, то процедури юри

дичної техніки завжди встановлюються нормативно-правовими акта

ми, зокрема Конституцією Украіни. Аналіз Конституції України 

засвідчує, що вона встановлює окремі прийоми, методи, правила, за
соби юридичної техніки. Зокрема, Конституція Украіни визначає 

форму правових актів: закони та постанови Верховноі Ради України 
(ст. 91), укази та розпорядження Президента України (ст. 106), по
станови та розпорядження Кабінету Міністрів Украіни (ст. 117). 
Конституція Украіни встановлює предмет виключного законодавЧого 
регулювання (ст. 92). Конституція Украіни встановлює юридичну 
термінологію, яка відповідно до прийому термінологічної уніфікації 

повинна однозначно і стабільно використовуватися у всьому законо
давстві (зокрема, громадянство, заарештований, затриманий). Кон
ституція Украіни закріплює деякі юридичні конструкції (зокрема, 
юридична особа, юридична відповідальність, право власності, право 
недоторканності тощо). Однак переважно у Конституції України 
закріплені процедури юридичної техніки. 

Процедури юридичної техніки можуть бути більш чи менш регла
ментованими. У літературі зазначається, що порушення оптимальної 

міри регламентації юридичної діяльності має своїм наслідком або бю

рократизм, або послаблення гарантій законності. В одних випадках 
відсутня детальна регламентація дій суб'єктів юридичної діяльності, 
в інших діі суб'єктів юридичної діяльності регламентовані частково 
(наприклад, процедура прийняття правових актів місцевими держав
ними адміністраціями), ще в інших передбачається чітка і детальна 
регламентація усіх сторін діяльності (наприклад, законодавчий про
цес, кримінальний процес). Ступінь регламентації залежить від 
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характеру юридичної діяльності . Тому в усіх випадках необхідно дИ
ференціювати підхідз. Зокрема, процес вироблення закону передба
чає чіткий регламентований порядок дій суб'єкта- законодавчу про
цедуру (внесення законопроекту в порядку права законодавчої ініціа
тиви, попередній розгляд законопроекту у комітетах, розгляд законо

проекту у відповідних читаннях на засіданнях парламенту, процеду

ра підписання закону, опублікування і введення в дію закону). 
Деякі найсуттєвіші моменти процедур юридичної техніки 

закріплюються в Конституції Украіни, а більш детально процедури 

юридичної техніки виписуються в нормативно-правових актах. 

Зокрема, Конституцією України регулюються основні процедурні 
моменти законодавчого процесу, чітко встановлюється порядок вне

сення змін до Конституції Украіни тощо . В Конституції Украіни 

закріплені і деякі важливі моменти процедур правореалізаціі. Зокре
ма, відповідно до ст . 29 Конституції Украіни у разі нагальної не

обхідності запобігти злочинові чи його припинити уповноважені на 
те законом органи можуть застосувати тримання особи під вартою як 
тимчасовий запобіжний захід, обrрунтованість якого протягом 72 го
дин має бути перевірена судом. Затримана особа повинна бути негай
но звільнена, якщо протягом 72 годин з моменту затримання їй не 
вручено вмотивованого рішеннЯ суду про тримання під вартою . Кож

ному заарештованому чи затриманому має бути невідкладно повідо
млено про мотиви арешту чи затримання, роз'яснено його права та 
надано можливість з моменту затримання захищати себе особисто та 
користуватися правовою допомогою захисника. Порушення відповід
ної процедури правореалізаційної діяльності пов'язане з порушенням 
прав людини. 

Недотримання вимог юридичної техніки кваліфікується як 

техніко-юридичні (правові, юридичні) помилки. Юридична помил
ка - це зумовлений неправильними і ненавмисними діями негативний 

результат, що перешкоджає реалізації суб'єктивних прав і інтересів, 
що охороняються законом і потре6уе юридичного розг ляду4 . Зокре
ма, недотримання лінгвістичних та логічних прийомів, методів юри
дичної техніки може призвести до ускладнення або неможливості ре
алізації правових актів (наприклад, якщо у правовому акті є логічні 
суперечності), а недотримання процедур юридичної діяльності - до 
визнання правового акта недійсним. 

Відтак, важливість дотримання вимог юридичної техніки при ви
робленні та реалізації правових актів підкреслюється, зокрема , і тим, 
що окремі прийоми, правила, методи, а особливо процедури юридич
ної техніки знайшли своє закріплення в Конституції Украіни. 
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Н. М. Л архо.менко, 
кандидат юридичних наук 

КОНСПІТУЦІЯ УКРАЇНИ - ОСНОВА РОЗВИТКУ 
ЗАКОНОДАВСША УКРАЇНИ 

Прийняття у 1996 р. Конституції України стало, з одного боку, 
завершенням одного з етапів конституційного процесу в Украіні, а з 
іншого - кульмінаційним моментом у визначенні основних напрямів 

розвитку законодавства Украіни, а в окремих сферах суспільних 

відносин - кримінальній, цивільній, аграрній, господарській тадея
ких інших - майже повного оновлення. 

Це зумовлено пр птаманними Конституції У країни юридичними 
властивостями. Зокрема, це: Конституція України визначається як 

основний закон держави, правовий акт, що виступає фундаментом 
законодавства Украіни; норми Конституції є основою для прийняття 

відповідних нормативно-правових актів; вища юридична сила Кон
ституції України закріплюється у ст. 8: •В Україні визнається і діє 
принцип верховенства права. Конституція України має найвищу 
юридичну силу. Закони та інші нормативно-правові акти приймають

ся на основі Конституції Украіни і повинні їй відповідати•; 
стабілізуючий щодо системи законодавства характер, що забезпе
чується осо6ливим порядком внесення змін до неї. 

Крім того, на практиці це означає, що нормативно-правові акти 
мають не суперечити положенням Конституції та pery лювати відно
сини, які вже отримали конституційне закріплення, а зміст норма
тивно-правових актів повинен конкретизувати загальні положення 

Конституції з метою підвищення ефективності її реалізації. 
Конституція має програмний характер, оскільки містить положен

ня, які визначають перспективу розвитку законодавства України. 
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