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The article offers the concept of technical errors of law as a type of law-making errors, 
determines the types of technical errors of law.
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На сьогодні якість національного законодавства залишається невисокою, і
однієюзпричинцьогоєпомилки,допущеніпривиробленнінормативно-право-
вихактів–правотворчіпомилки.Нормативно-правовийактєрезультатомпізнан-
няоб’єктивних закономірностейрозвитку суспільних відносин таперекладу їх
мовоюправа.Так,правотворчіпомилкиможутьбутидопущеніякнаетапіпізнан-
няоб’єктивнихзакономірностей–змістовніправотворчіпомилки,такінаетапі
перекладу об’єктивних закономірностей мовою права – техніко-юридичні
помилки.

Зокрема,Ю.О.Тихомиров зазначає,щонеминучимсупутникомправотвор-
чостітаправозастосуванняєюридичніпомилки–змістовнітатехніко-юридичні.
Змістовніпомилкивиникаютьвнаслідокоб’єктивних і суб’єктивнихтруднощів
тасуперечностейпроцесуправотворчостітаправозастосуванняякпізнавального
процесу.Техніко-юридичніпомилкипов’язанізнеправильнимиспособамискла-
даннятекстівправовихактів1,тобтоєрезультатомпорушеннямвимогправотвор-
чої техніки. Відповідно, слід розрізняти змістовні правотворчі помилки та
техніко-юридичніправотворчіпомилки.
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Питання техніко-юридичних помилок досліджували Ю.О. Тихомиров,
Б.В.Чигідін,Д.В.Чухвічов,Т.В.Кашаніна,Ж.О.Дзейкотаін.Водночасвизна-
чення поняття техніко-юридичних помилок, класифікація їх на види є неодно-
значними,щопов’язаненасампередзнеоднозначністюрозуміннясамогопоняття
правотворчоїтехнікирізнимиавторами.Зокрема,доситьчастонерозрізняються
поняття правотворчої помилки та техніко-юридичної помилки. Так, на думку
В.М.Сирих,правотворчапомилка–цевідступвідвимогправотворчоїтехніки,
логікиіграматики,щознижуєякістьнормативно-правовогоакта,викликаєтруд-
нощі при його тлумаченні та перешкоджає реалізації нормправа в конкретних
відносинах2.Завданнямданоїстаттієсформулювативизначенняпоняттятехніко-
юридичної помилки як видуправотворчої помилки та визначити види техніко-
юридичнихпомилок.

Техніко-юридичніпомилкивиникаютьнаетапіперекладуоб’єктивнихзако-
номірностейрозвиткусуспільнихвідносинмовоюправа,тобтоформалізаціїабо
проектування.Уширокомузначенніпідметодомформалізаціїрозуміютьвідобра-
ження певної галузі знань як результату пізнавального процесу у вигляді фор-
мальноїсистеми(формул,букв,цифр,символів).Зокрема,К.О.Романовазазна-
чає, що правовий текст має логічне, граматичне, лексичне начало та певним
чиномструктурований,міститьінформаціююридичногохарактеру,щопоходить
від держави і стосується правового регулювання суспільних відносин. Інфор-
мація,щоміститься в правовому тексті, певнимчиномкодується,має високий
ступінь формалізації, передається з використанням відповідних понять, кате-
горій,формулювань,щорозробляютьсяназагальнотеоретичномутагалузевому
рівнях. Правові тексти пов’язані з виникненням, зміною і припиненням пра-
вовідносин, у багатьох випадках приймаються в особливому процесуальному
порядку,щозумовленоїхособливимстатусомупроцесіюридичноїкомунікаціїі
місцемсередіншихтекстів,щомістятьінформаціюправовогохарактеру(науко-
вихстатей,монографій,газетнихпублікаційтощо)3.

Формалізаціятієїчиіншоїгалузізнанняпотребуєпевнихприйомівізасобів4,
відповідногоінструментаформалізації.Такимінструментомусферіправаєпра-
вотворчатехніка–сукупністьмовних,логічнихприйомів,методівтаюридичних
процедурправотворчоїдіяльностідержавногоапаратузвиробленнянормативно-
правових актів5. При виробленні нормативно-правового акта можливі факти
недотриманнявідповіднихвимогправотворчоїтехніки,наслідкомякихєтехніко-
юридичніпомилки.

Сутьвизначеньпоняттятехніко-юридичноїпомилки,наведенихуюридичній
літературі,зводитьсядотого,щотехніко-юридичнапомилкаєрезультатомпору-
шеннятогочиіншогоправилаправотворчоїтехніки.Зокрема,Б.В.Чигідінвиз-
начаєтехніко-юридичнупомилкузаконодавцяякрізновидзаконотворчоїпомил-
ки, яка є порушенням учасниками законодавчого процесу правил законодавчої
техніки внаслідок добросовісної омани цих осіб, що негативно відбилося на
якостізаконодавчогоакта6.Отже,можнасформулюватитакевизначенняпоняття
техніко-юридичної помилки: техніко-юри дич на по мил ка – це різно вид пра во-
твор чої по мил ки, що є по ру шен ням мов но го, логічно го або про це дур но го пра ви ла 
пра во твор чої техніки.

Щодо класифікації техніко-юридичних помилок, то слід погодитися з
Б.В.Чигідіним,щооскількибудь-якатехніко-юридичнапомилкаєпорушенням
тогочиіншогоправилаправотворчоїтехніки,тоїхкласифікаціямаєузгоджува-
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тися з класифікацією вказаних правил7. Зважаючи на те,що техніко-юридичні
помилки є наслідком порушеннямовних та логічних прийомів, методів право-
творчоїтехнікитапроцедурюридичноїдіяльності,доцільновизначатитаківиди
техніко-юридичнихпомилок:1)мовні;2)логічні;3)процедурні.

Мовнітехніко-юридичніпомилки зумовленітим,щобудь-якийправовийакт
має документально-текстове оформлення, своєрідне мовне вираження. Мовні
техніко-юридичні помилки є результатом порушення правил правотворчої
техніки, що регулюють використання лінгвістичних засобів вираження текстів
правових актів. У юридичній літературі система таких прийомів, методів має
назвуюридична(правова,законодавча)стилістикаталінгвістика.

Нормативно-правовий акт пишеться загальнолітературною мовою з дотри-
маннямусіхприйнятихнамоментпідготовкиактаправилграматики,синтаксису,
орфографії та пунктуації. Однак у текстах нормативно-правових актів України
інодітрапляютьсяграматичніпомилки.Наприклад,ч.4ст.256КодексуУкраїни
проадміністративніправопорушеннявід7грудня1984р.№8073-X(знаступни-
мизмінами)викладенатак:«Прискладенніпротоколуособі, якапритягаєтьсядо
адміністративноївідповідальності,роз’яснюютьсяйо гоправаіобов’язки,перед-
баченістаттею268цьогоКодексу,прощоробитьсявідміткаупротоколі».Або,
наприклад,А.А.Ковальописуєграматичні,синтаксичніпомилкитакалькування
(безпосереднє перенесення граматичних форм однієї мови на ґрунт іншої) в
кримінально-процесуальному законодавстві. Зокрема, як приклад калькування
авторнаводить ст.69Кримінально-процесуальногокодексуУкраїнивід28грудня
1960р.№1001-05,девикористовуєтьсятермінологічнесполучення«даватипока-
зання».А.А.Ковальобґрунтовує,щовцьомувипадкуукраїнськоюмовоюпра-
вильнимбулобда ва ти свідчен ня абопростосвідчи ти8.Термінологічнесполу-
чення«даватипоказання»використовуєтьсяівновомуКримінальномупроцесу-
альномукодексіУкраїнивід13квітня2012р.№4651-VI,щонабираєчинності
19.11.2012р.(наприклад,статті29,65,66).

Протеосновнамасамовнихтехніко-юридичнихпомилокутекстахнорматив-
но-правовихактівлежитьневплощині граматикитасинтаксису, апов’язана з
порушенням вимог правотворчої техніки щодо нормативно-правового стилю.
Основнимирисаминормативно-правовогостилюєофіційність,документальність,
позбавленийіндивідуальностіхарактервикладу,експресивнанейтральність,сте-
реотипність і формалізація, стандартність, ясність, максимальна точність, еко-
номічністьіповнота,зв’язністьілогічнапослідовність.Закожноюзназванихрис
нормативно-правовогостилюстоятьвідповіднімовніприйомитаметодиправо-
творчої техніки, порушення яких призводить до мовних техніко-юридичних
помилок.

Зокрема,Т.В.Пономарьовавизначаєпоняттяекономічностіправовихнормяк
мінімальнудостатністьінформації,щоміститьсявних,необхіднудляправильно-
гозасвоєннятаефективноїреалізаціїправовихприписів.Даліавторзауважує,що
економічністьправовихнормможебудивизнанаоднимізпринципівправа,що
зумовлюєразомзіншимийогопринципамиефективністьнормативно-правового
регулюваннясуспільнихвідносин9.

ПрикладнадлишкуправовоїінформаціїнаводитьІ.Янишина.Стаття7Закону
України«Прозверненнягромадян»від2жовтня1996р.№393/96-ВР(знаступ-
нимизмінами)передбачає,щозвернення,оформленіналежнимчиноміподаніу
встановленомупорядку,підлягаютьобов’язковомуприйняттютарозгляду.При
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цьомузабороняєтьсявідмовавприйняттітарозглядізверненнязпосиланнямна
політичніпогляди,партійнуналежність,стать,вік,віросповідання,національність
громадянина,незнаннямовизвернення.Частина2цієїстаттієприкладомзайвої
норми. Виключний перелік підстав відмови можна трактувати так: можлива
відмовазпричинмісцяпроживання,кольоруволоссятощо10.

Щеоднимприкладомнедотриманняекономічностізаконодавчоготексту,зай-
вогодублюванняправовихприписівєтрудовезаконодавство.Кодексзаконівпро
працюУкраїни(далі–КЗпП)булоприйнято10грудня1971р.Зцьогомоменту
його змінювали і доповнювали близько 90 разів. На сьогодні поряд з КЗпП
Україниоднійтісамітрудовівідносинирегулюютьсяцілимрядомзаконодавчих
актів. Зокрема, правові засади розробки, укладення та виконання колективних
договорівіугодвизначаютьсяглавою2«Колективнийдоговір»КЗпПУкраїнита
ЗакономУкраїни«Проколективнідоговориіугоди»від1липня1993р.№3356-
XII (з наступними змінами). Питання зайнятості населення регулюється гла-
вою 3-А «Забезпечення зайнятості вивільнюваних працівників» та Законом
України«Прозайнятістьнаселення»від1березня1991р.№803-XII(знаступни-
мизмінами).Умови,тривалість іпорядокнаданнявідпустокпрацівникамвста-
новлюютьсяглавою5«Часвідпочинку»КЗпПУкраїнитаЗакономУкраїни«Про
відпустки»від15листопада1996р.№504/96-ВР(знаступнимизмінами).Питан-
няоплатипрацірегулюєтьсяглавою7«Оплатапраці»КЗпПУкраїнитаЗаконом
України«Прооплатупраці»від24березня1995р.№108/95-ВР(знаступними
змінами).Питанняохоронипрацірегулюєтьсяглавою11«Охоронапраці»КЗпП
УкраїнитаЗакономУкраїни«Проохоронупраці»від14жовтня1992р.№2694-
XII (з наступними змінами). Правове регулювання діяльності профспілок
здійснюється главою 16 «Професійні спілки. Участь працівників в управлінні
підприємствами,установами,організаціями»КЗпПУкраїнитаЗакономУкраїни
«Пропрофесійніспілки,їхправатагарантіїдіяльності»від15вересня1999р.№
1045-XIV(знаступнимизмінами)тощо.Утакомуразідляуникненнядублювання
нормативних положень та забезпечення економічності нормативно-правового
текстуслідприйнятиновийКодексзаконівпропрацюУкраїни.

ВодночасурезультатічисленнихзмінКЗпПУкраїниокреміпитаннявзагалі
виявилисявиключенізКодексу.Зокрема,ЗаконУкраїнивід18лютого1992р.при
зміні главиXVКЗпПвилучив ст. 242, яка була єдиноюнормою,щовизначала
порядокрозглядуспорівзприводувстановленняабозміниумовпраці(колектив-
них спорів). І тому нині КЗпПУкраїни не передбачає порядок розгляду таких
спорів.Насьогодніпорядокрозглядуколективнихтрудовихспоріврегулюється
Законом України «Про порядок вирішення колективних трудових спорів
(конфліктів)»№137/98-ВРвід3березня1998р.(знаступнимизмінами)тощо.

Логічнітехніко-юридичніпомилкипов’язані зпорушеннямилогічнихправил
правотворчоїтехніки.Уюридичнійлітературінапрямвзаємодіїлогікитаправа
отримав назву «юридична логіка» або «логіка права». Зокрема,С.С.Алексєєв
зазначає,щопозитивнеправохарактеризуєтьсянетількитим,щовоно,якніяке
іншесоціальнеявищепідпорядковуєтьсяправиламформальноїлогіки,алеітим,
щойомувластивасвояособливалогіка,характернатількидляправа–логікапра-
ваабоюридичналогіка11.Т.В.Кашаніназауважує,щовираз«юридичналогіка»
може спочатку здатися оманливим, оскільки створює уявлення,що існуєнаука
логіки права, відмінна від формальної логіки. Насправді, немає специфічної
наукиюридичноїлогіки,аєтількиособливезастосуванняформальноїлогікидо
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юридичнихміркуваньтадій.Юридичналогікаповиннаобов’язковоадаптуватися
до потреб реальності та водночас зберігати вимоги раціональності12. Методи
юридичноїлогікиможутьбутиякстрогоформальними,максимальнонаближени-
ми до математичних, так і неформальними, максимально наближеними до
повсякденногопрактичногомисленняфахівця-юриста13.

Основнеправилоюридичноїлогіки,якогосліддотримуватисяупроцесіпра-
вотворчості,визначає,щологічнанормаправаповиннаматиповнуконструкцію
(гіпотезу,диспозицію,санкцію).Логічнанормаправа–цеуявнебудуваннянор-
мативногоматеріалузасхемою:«Якщо–то–інакше».Відсутністьхочабодного
елементулогічноїнормиправасвідчитьпронеповноціннеправоверегулювання
танепрофесіоналізмрозробниківзаконодавчогоакта14.

При виробленні законодавчих актів не завжди виконується вимога щодо
повнотиструктуриюридичноїнорми,узгодженості,системностінорм.Зокрема,
доситьпоширеноютехніко-юридичноюпомилкоюєвідсутністьсанкціїюридич-
ноїнорми.Наприклад,ст.18ЗаконуУкраїни«Проправилаетичноїповедінки»від
17травня2012р.№4722-VIвстановлюєзапорушенняправилетичноїповедінки
особами, уповноваженими на виконанняфункцій держави абомісцевого само-
врядування, дисциплінарну, адміністративну, кримінальну та матеріальну
відповідальність.ВодночасуКримінальномукодексіУкраїнивід5квітня2001р.
№ 2341-III (з наступними змінами) відсутні положення, що передбачають
кримінальнувідповідальністьзапорушенняправилетичноїповедінкивказаними
особами.

Не завжди коректно в законодавчих актах України використовується такий
прийом законодавчої техніки, як посилання – вказівки на те,що звертатися за
якимось елементомюридичної норми слід до відповідної структурної частини
(пункту,статті,глави,розділу)даногоабоіншогозаконодавчогоакта,іншихзако-
нодавчихактівуціломуабоїхструктурнихчастин,підзаконнихнормативно-пра-
вовихактів.Длясучасноїпрактикихарактернимєте,щов законодавчихактах
містятьсячисленніпосиланнянапідзаконнінормативно-правовіакти,якімають
бути прийняті згодом. Використання такого роду посилань не завжди можна
оцінити позитивно. Оскільки в цих підзаконних нормативно-правових актах
повиненвизначатисямеханізмзастосуваннятихчиіншихположеньзаконодавчо-
гоакта,тоїхвідсутністьпризводитьдотого,щодіяокремихположеньпротягом
тривалогочасублокується.

Наприклад,згіднозіст.190 ЗемельногокодексуУкраїнивід25жовтня2001р.
№2768-III (з наступними змінами) громадськийконтроль за використанням та
охороною земель здійснюється громадськими інспекторами, які призначаються
відповіднимиорганамимісцевогосамоврядуванняідіютьнапідставіположення,
затвердженого центральним органом виконавчої влади по земельних ресурсах.
ОднакнасьогодніДержавнеагентствоземельнихресурсівУкраїни,якеєцент-
ральниморганомвиконавчоївладизпитаньземельнихресурсівтатопографо-ге-
одезичної і картографічної діяльності, відповідне положення про громадських
інспекторівнезатвердило.

Процедурнітехніко-юридичніпомилки привиробленнізаконодавчихактів–
найбільшнеоднозначнізасвоїминаслідками.Подекудивониможутьневпливати
на якість акта, або принаймні їх вплив на його якість є, на перший погляд,
непомітним;а інодіціпомилкитягнутьзасобоюдоситьсерйознінаслідкидля
доліакта,аждоприпиненняйогочинності.
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Так,зокрема,Н.Титовазазначає,щоЗемельнийкодексУкраїнибулоухвалено
згрубимипорушеннямипередбаченоїпроцедурийогообговоренняіголосування
у Верховній Раді України15. Інший приклад. Шляхом політичного компромісу
«пакетом»булоприйнятодвакодекси,щомаютьважливезначеннядлясистеми
законодавстваУкраїни–ЦивільнийкодекстаГосподарськийкодекс16.Внаслідок
цьогозгодомвиявилисячисленнівадивзазначенихзаконодавчихактах,якімогли
бутиусуненінаетапіїхприйняттяуразідотриманняРегламентуприїхухваленні
таприйнятті.Якрезультат,насьогодніЗемельнийкодексУкраїнивід25жовтня
2001 р. змінювався близько 60 разів, Цивільний кодекс України від 16 січня
2003р.–близько70разів,ГосподарськийкодексУкраїнивід16січня2003р.–
близько50разів.

Особливопоказовимприкладомнегативнихнаслідківвідпорушенняпроце-
дурнихвимогправотворчоїтехнікиєприйняттяЗаконуУкраїни«Провнесення
зміндоКонституціїУкраїни»від8грудня2004р.№2222.Розглядаючисправу
про відповідність вказаного Закону Конституції України, Конституційний Суд
Україниусвоємурішеннівід30вересня2010р.№20-рп/2010,зокрема,зазначив,
що«конституційномуконтролюпідлягаєнезмістЗакону№2222,австановлена
Конституцією України процедура його розгляду та ухвалення… Дотримання
встановленоїКонституцієюУкраїнипроцедурирозгляду,ухваленнятанабрання
чинності законами, у тому числі й законамипро внесення змін доКонституції
України,єоднієюзумовлегітимностізаконодавчогопроцесу».Встановивши,що
ВерховнаРадаУкраїниприйняладанийзаконнедотримавшивстановленоїКон-
ституцієюУкраїнипроцедурийогорозглядутаухвалення,чимпорушиланизкуїї
статей,КонституційнийСудвизнавданий законнеконституційним і таким,що
втративчинністьздняухваленнявказаногорішення,тобтоз30вересня2010р.

У цьому ж рішенні Конституційний Суд України зазначив, що «визнання
неконституційнимЗакону№2222узв’язкузпорушеннямпроцедурийогорозгля-
дутаухваленняозначаєвідновленнядіїпопередньоїредакціїнормКонституції
України,якібулизмінені,доповненітавиключеніЗаконом№2222».

Не вдаючись у дискусію з приводуправильності останнього висновку, слід
визнати,щопроцедурніпомилкиможутьдорогокоштуватидержавітасуспільству.

Отже,можнаконстатувати,щозагальнийстанреалізаціїправотворчоїтехніки
вУкраїнієвкрайнизькиміпотребуєякіснихзмін.Відступвідправилправотвор-
чоїтехнікинеминучепороджуєтехніко-юридичніпомилкивнормативно-право-
вихактахУкраїни,призводитьдовиникненнянечіткихправовихположень,про-
галин,суперечностейуправовомурегулюваннісуспільнихвідносин.Інавпаки,
дотриманнявимогправотворчоїтехнікидаєзмогузабезпечитиналежнийтехніко-
юридичний рівень нормативно-правових актів, уникнути техніко-юридичних
помилок.

Для забезпечення високого техніко-юридичного рівня нормативно-правових
актів нагальними є питання розробки теорії правотворчої техніки, підготовки
науково-методичнихрекомендаційзправотворчоїтехніки,нормативнезакріплен-
няосновнихвимогправотворчої техніки.ЩеР. Ієринг стверджував: «Технічна
недосконалістьправаявляєсобоюнедосконалістьусьогоправа,недолік,щогаль-
муєправоішкодитьйомувусіхйогоціляхізавданнях»17.Д.М.Гродзинський
такожзазначав:«Чимзаконтехнічнокращевикладений,тимменшевикликаєвін
ускладненьприйогозастосуванні,і,отже,тимменшесиліенергіїбудевитрачено
на різного роду тлумачення, роз’яснення і вказівки, викликані неясністю,
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неточністю,неповнотоюйіншимидефектамизакону»18.ЩодоцьогоМ.О.Вла-
сенкопідкреслює,щоефективністьправовогорегулюваннязалежитьвідзведен-
нядефектівправадомінімуму.Правоповиннопрагнутидодосконалості,тобто
донесуперечностіюридичнихнорм,оптимальноїповнотиправовогорегулюван-
нясуспільнихвідносин,структурноїорганізованостітощо19.
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