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підпорядкований купецькому товариству; в ньому існували елементи 
виборності суддів, що слугувало своєрідною гарантією справедливого 
здійснення судочинства.  

Отже, в період Київської Русі з’являються перші зародки 
господарських судів – купецькі суди. Їх особливістю були: 
1) функціонували при купецькому товаристві, хоча серед суддів були 
тисяцькі (князівські намісники) та представники звичайного люду 
(поважного віку); 2) розглядали виключно справи, що виникали із 
торгових спорів, тобто спостерігалась вузька спеціалізація судів; 3) склад 
суду формувався окремо для вирішення кожної нової справи; 4) розгляд 
справ в купецькому суді проходив за спрощеною процедурою, без 
обтяжень формальностями, тому був привабливим з точки зору 
оперативності та простоти.  
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висловлює думку, що правові норми, незважаючи на їх абстрактність, 
повинні достатньо точно й виразно окреслювати життєві ситуації та 
давати жорстку формулу поведінки, що не викликає в переважній 
більшості випадків сумнівів у моделі належної поведінки учасників 
правовідносин; формальна визначеність, властива юридичним нормам, 
дозволяє забезпечити належну організованість суспільних відносин: 
чіткість, конкретність прав їх учасників [1, 48].  

М. І. Панов вказує, що поняття «точність», яке широко 
використовується у філософії, включає в себе гносеологічний, логічний, 
лінгвістичний і прагматичний аспекти (рівні) як її об’єктивні та необхідні 
показники. У своєму поєднанні вони можуть свідчити про точність (або 
навпаки неточність) правових норм і, відповідно, про ступінь 
досконалості закону [2, с. 12].  

Гносеологічний аспект точності норм права означає те, що в законі в 
узагальненому вигляді вказані лише найбільш істотні й типові ознаки 
актів поведінки людини одного й того ж виду. Виокремлення загальних 
ознак – результат копіткої пізнавальної діяльності, що включає в себе 
методи як емпіричного вивчення відповідних об’єктів (спостереження, 
порівняння, експеримент, вимірювання), так і теоретичного дослідження 
(абстрагування, аналіз і синтез, індукція й дедукція, перехід від 
абстрактного до конкретного і навпаки тощо). Причому в цих ознаках має 
діалектично поєднуватися абстрактне і конкретне [2, с. 12-13]. Так, 
цивільне законодавство врегульовує договір в загальному вигляді шляхом 
закріплення основних положень (видових ознак), які точно визначають 
його зміст й властиві різним видам договору (наприклад, форма, ціна, 
момент укладення договору). Але не дивлячись, що положення 
сформульовані в загальному вигляді, вони точно відображають суттєві 
ознаки, які відрізняють один договір від іншого.  

Логічний аспект вказує на його зв’язок із загальними законами й 
правилами формальної логіки й акцентує увагу на тому, що останні 
лежать в основі формулювання відповідних норм. Визначення в законі 
правових понять (дефініцій) мають бути об’ємними, і в той же час 
короткими, із вказівкою всіх обов’язкових ознак [2, с. 13].  

Проекти нормативно-правових актів мають відповідати логічним 
вимогам, які досягаються шляхом дотримання логічних правил: 
тотожності; несуперечності; однозначності; логічної послідовності 
викладу тексту нормативно-правового акта; узгодженості; системності; 
недопустимості дублювання [3, с. 25-26]. У той же час варто відзначити, 
що нормативно-правові акти не можуть абсолютно чітко врегульовувати 
правові відносини. Отже, нормативно-правовий акт повинен бути чіткий 
та точний у межах, які є можливими при суспільних відносинах, що 
постійно змінюються. Тому в багатьох нормативно-правових актах 
використовують оціночні поняття («розумний строк», «поважні 
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причини», «тяжка хвороба», «виняткові випадки»), чим законодавець 
надає юридичне значення необмеженому колу обставин, що виникають чи 
можуть виникнути в реальному житті [4, с. 163]. Використання в законі 
оціночних понять забезпечує динамізм права, його пристосування до 
суспільних відносин, що з часом змінюються.  

Також слід зауважити на тому, що вимога точності не є однаковою 
для всіх нормативно-правових актів залежно від їх юридичної сили та 
сфери застосування. Наприклад, зважаючи на установчий характер норм 
Конституції, вони повинні бути викладені точно, що зумовлює 
недопущення різного тлумачення її приписів.  

Лінгвістичний (семантичний) аспект означає, що терміни 
нормативно-правових актів оптимально відображають їх дійсний зміст. 
Це означає, що слова або словесні комплекси (словосполучення) повинні 
характеризуватися однозначністю, семантичною жорсткістю, чітко 
співвідноситися з поняттями, які вони призначені позначати. Терміни, що 
вживаються в нормах закону, незалежно від того, чи вони є 
загальнопоширеними, спеціально-юридичними, технічними або іншими, 
мають бути позбавлені експресивності, при цьому виступати особливими 
знаковими одиницями, що чітко концентрують в узагальненому 
вигляді [2, с. 14].  

Прагматичний аспект точності нормативно-правового акту 
пов'язаний з дотриманням вимог (правил) юридичної техніки, яка 
забезпечує точність, чіткість, ясність, системність нормативно-правових 
актів.  

Вважаємо, що гносеологічний, логічний, лінгвістичний та 
прагматичний аспекти (рівні) точності норм є взаємопов’язаними. Їх 
поєднання в процесі правотворчості дозволяє створити нормативно-
правовий акт, який буде містити точні, визначені положення, що 
дозволить оптимально застосовувати його на практиці.  
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