
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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кап;:rи;:хат юрндичпнх наук, доцепт 

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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інІІІИХ осіб ні;r снані;І;Іи І Іранокористукача (В. І. Гойман); ІІілтриVІанн!-І 

ІІраноІІОр!-щку, :шбс3ІІсчснни особистої бс3ІІски, :шбсзІІсчснни ннутріІІІ

НhОЇ і ~юнніІІІншї бсзІІски сусІІіJІhстна і J(Сржани (А. С. Мор;шнсІІh) [2, 
с. 111. Способи обмеження прав можуть бути різним:и, в залежності від 
uілей і підстав, це: заборона на певний варіант реалізації прав або сво

бод попедіпки (nідпоспа .заборона); заборопа па реа .. 1ізацію пра nа (сnо
боди) n uілому (абсолютна "Заборона). 

Европейські країни Jастосоnують обидва способи обмежеппя осо
би ІІснних І Іран. Як окрсми~і нrщ ІюкаранюІ aGo 3ахо;rи Gс3ІІски нІвна
чаєтhС!-І оGVІСЖСННИ (або ІІОЗбаНJІСНН!-1) ІІСННИХ І Іран, !-ІКС, на Hi,ІtV1iHy Ні,Т( 

КК України, не зводиться лише до позбавлення права обій:мат:и певні 

посади чи займатися певною ;:rіяльністю. Воно може БЮІючат:и також і 

обмежешrя: пра па па обраппя чи при.зпачеппя па поса;:rи n ;:rержашrих 
органах та ко1tерuійrшх структурах, (IU( Литnи, КК Швейцарії, КК 
Сан-Марипо та іп.); батьківської чи опікунської n .. 1ади (IU( Шnейuарії, 
КК ІсІІанії, КК Сан-Марино); І І рана на ІІсрсбунанюІ у 11снних раtіонах, 

у ІІснніtі місІІ,сності (КК Шнсt1ІІ,арії); 11рана на отри_vшнюІ жннолу чи 

прав, передбачених спеціа .. 1ьним законом (наприклад, права керуват:и 
транспортн:им:и засобамJ.І- КК Франції, Іспанії, Італії, ФРН та ін.). 

Лослідження нормативних положень, якими врегу .. 1ьовані ці за

ходи, покаJало пеодполrачпість nизпачеппя їх праnоnої приро;:rи різ

ними країнами, та сфер життя, обмеження яких nопи стосуються. 
НшІрикла;t, КК ФРН та ІсІІанії (ЩІІочасно ви:ншчаюТІ, tt(нGaшІcttшt 

ttсшІих 11рав і в !-І кості Іюкараншt і :шх(щів Gс:нtски (нс-3<исжtю ві;L ttри

пІгнснни ;(о кримінсиhної ні;(Іюні;rалhності особи). КК Франції', Італії', 

Ш нс~іІІарії', Рссttубліки Сан-Марино обумошІюютh ІЮ1Ш3КУ н ttpaнax 

ник.;Іючнофактом засу,т(жснн!-І осоGи за нчинсний зJючин ~tк кримінсиh

не покарання. Л .. 1я IUC Іспанії, як і ;:r .. 1я КК ФРН характерним є одно
часне визнання поразки в правах і як покарання (за ст. 33 КК Іспанії 
передбачена абсолотпа поразка n пра пах, спеціальна поразка п пра nах, 
шибаn .. 1еrшя праnа па заняття пешrим пидо11 діяльності, поJбаr:шеrшя 
праnа па керуnашrя трапспортним засобом, позбаn .. 1еrшя пра nа па збе
ріІ·анюІ та носінн!-t :1Gрої, ІнвGанлснни 11рана знахо;rитис!-t aGo ні;ші,т(уна
ти ІІСННі МіСІ[СНОСТі, ll(HGaШІCHH!-1 GaThKiHChi<ИX !Іран, !Іран на Oltiкy Й ІІі

КЛуБаННЯ), і як захід безпеки (за ст. 96 КК Іспанії- заборона проживати 

або знахо;:rитися у певн:их місцевостях, позбав .. 1ення права на керування 
транспортним засобом, позбавлення ліuензії на зброю, професіональна 

;:rискnапіфікація). 

КК Шnейuарії пере;:rбачас по.збаnлеппя праnа займатися пеnпою 

!Ірофссією, pCMCCJlOM, aGo ltpaнa ук.;Ш}ЩТИ Уl'(ЩИ. :шiJlhHCHH!-l 3 llOCaJ(И, 
ІюзGан;Існн!-t Gатhкінсhкої або ОІІікунсhкої нла;tи, н !-І кості ;ш;штконоt'о 

покарання, що застосовується до особи, яка в~шнила з .. 1очин або про
ступок. КК Франuії пере;:rбачає як покарання (ст. 131-26) заборону 
користуватися політичними, uивL1ьними й сімейними правами, які 
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ІІОІІІИрЮЮТhСИ на: 11]131-Ю о()ирати; ІІраІ-Ю ()ути о()раним; ІІраІ-Ю 3а{імаТІ·І 

су;юку IIOCailY а()о ()ути СКСІІСрТОVІ у CYJ(i, ІІрСJ(СТаКJІ~ІТИ а()о НаJ(і.ШаТИ ,ІtО
ІІОМОІ'У СТОроні К CYilOKOVІY ІІрОІ(ССі; ІІрако СКііlЧИТИ К СУ.Іtі, :ш КИЮІТКОМ 

давання ЗВІРшйних пояснень; право бути опікуном або пі:к.1увальником 

(ШО не ВИЮІЮЧаЄ МОЖ.1ИВОСТі бути ОПіКуНОМ або ПіЮІ)'Ва.,1ЬН:ИКОМ СВОЇХ 

n.1аспих дітей) та іп. Стаття 80 КК Республіки Сан-Марипо також nід
носить позбаnлешrя праn до покараппя: позбаnлешrя виборчих та по

літичних праn. "Заборона па професію; nтрату батьківської nла;:ш, пошю

нажснn 011ікуна aGo ІІіКJІука;Іnника aGo 11рана станокити jаІюкіт; кч1ату 
11рана на о;(сржанни ;(сржанної ;пІІСН3іЇ, - кс1 кони 11ри3начаютnс~І :ш 

обвинувальним вироко:v~ суду. 

Свропейська Конвенція про захист прав .1юд:ин:и і основних сво

бод також шлпас nі;:шоспість тільки чотирьох праn: недоторкапність 

приnапюго і сі11ейпого життя, жит.1а і кореспонденції (ст. 8); cnoбo;:ry 
думки. саnісті і ре.1ігії, cnoбo;:ry nиражеппя сnосї думки (ст. 10); cnoбo;:ry 
м~Ірн~Іх j()орін і асоціаціt1 (ст. І 1) lЗJ. При цnому І Ірака не ІІі;uІ~ІІ'аютn 

нтручанню 3 Gоку НJІа;tи, крім ки 1 ЩІtкік, кстанош1сних :1аконом, і Е нсоG

хідн:им:и в демократично:v~у суспільстві в інтересах грома;:rської безпе

ки, охорони гро:v~а;:rського порядку, здоров'я і :v~оральності, .іІЛЯ захисту 

прав і свобод інших осіб. 

ПоJиuія Європейського cy;:ry n питаппі :v~ожлиnості об:межеппя або 
поJбаnлеппя праn пеодпозпачпа. НаприЮІа;:r, у справі «Джоп Херет 

11роти СІІШІучсноп1 Кор(mівства•>' Су.Іt JаJІІачив, що «Нормативна :Ja
Gopoнa П1.Іюсувати ик аGсш1ютна санкці~І ІІL(ЩО всіх ociG, ~Ікі ві;tGува
ютh 110каранни у тюрмах, НС3аJІсжно кі,т( оGстакин у кожному киІІа;(

ку та Т~ІЖКОСТl Н'ІИНСНОІ'О :1ЛОЧИНУ КИХ(ЩИТh 3а VICЖl, НСТанон;ІСНl у 

статті 3 ПсрІІІОІ'О 11ротоколу J(O КонкснІ(іЇ» l4J. Ра3ом і:1 тим у СІ Ірані 

<(Скопала проти Італії» Суд зазначив, що пожиттєве позбавлення ви

борчих прав є виправдани:v~ у справах, де йдеться про найбільш тяжкі 

J.1очиrш (такі, як nбиnстnо). незважаючи па природу :злочину та ріnепь 

іrrдивідуаліJації . 
.З урахуnаrшям nишезазначеного доцL1ьпим nбачасться роJумпе за

Ію:нtчснн~І НаІІ,іОНаJІhНИМ КрИМіНа..ІІhНИМ :1аКОНО,ІЩНСТНОМ :шруGіЖНОІ'О 

лосні;rу н 11итанні роjІІІирснни сфер оGмсжснн~І aGo ІІО3GаНJІснн~І І Іран 

особи, яка вчиш·ша злочин з метою попередження вчинення особою 

нових суспільно небезпечних діянь. 
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Бl.l'ЕЗОВСЬКА Н. Л. 

Напіопа..tьІшй універептет <•Одеська юридична акаде:мія», 

)((JI(eHT кафе1 1р~1 Кр~І \ІіН<LІ hHOI"() ІІрd.ІШ, 

кап.:пша т юрІ-LJ.Ичпих наук, лоuепт 

ІІОІІЯТГЯ ЗJІОЧИІІУ В КРИМІІІЛJІЬІІОМУ ІІРЛВІ УКРЛЇІІИ 

Предмето:\1 кримінального права є з .. 1очин і покарання, як писав 

І. Я. Фойпицький. Дос .. 1іджеппя Зага.lьІюї частипи крюліпа .. 1ьпого пра
nа, як праnи.тю, по.аі1ясться па - з.1очипу і покарання. Інститути <оло

ЧИІІ•> і <<ПОКараІІІІЯ>> С ГОЛОШІИМИ П КрИМіІІа.lЬІІО~fУ праnі, а ЇХ ПОНЯТТЯ, 
так Gи \іІонити, наріжни\11 ка\Іене\11 кри\Ііна~Іьноt·о 11рана. ВинчеНН}І 

.:tи<:І(ИІІ~Ііни «Кри\Ііна;tьне ІІрано•> 3анж:tи нк~Іючаt-: ні шпаНН}І, }ІК Gи 

не скорочува.1ись години. І це зрозу:\'Ііlо, так як у Осо6.1ивій част:ині 

пере.абачено вичерпний пере.1ік з.1очинів, ви.аи та розмір покарання за 

пих. а д.1я <юбс.чтоnJ'llаІІІІЯ» Особливої частипи іспус nся Зага.1ьпа час

типа криміпа.lьІюго праnа. 
Поняття злочину ~1ас бути упіnерса .. "Іьпим, що охоплюс nci копкретпі 

СІОЧИІІИ, 1'0\ty ;ю ИОІ'О Ш1JІІ<\ЧСІІІІИ ОСО6.:ншс СТ<1ШІСІІШІ. 
Визначення ноняття .Jасться у Кри.міна.Jrьно.му кодексі України. 

Є теоретичне ІІОЮІТПІ 3Jючину. A;tc так GyJю не :шнж;ш, хоча, фактич
но, 3;10ЧИННі J(i}IHH}I <:КОЮНа;нt ІІІ.С ІІерІІІі ;ІКНИ на .ЗеМJІі. В БіGJІіЇ OШ1-

<.:yt-:Th<:}l І·ріхоІш;tіНН}І Єни і А;шма, икі о<:;Іуха;нt<:}І є;tиної :шGорони 

Бога (Буття 3:1-23). У Законах Ману проппсувалися з .. 1очинні діяння 
і покарання за них за кастовою на.1ежністю. У Руській Прав.аі з.1очин 

i~teпynancя <<образою•>, а Ш:LІОМ покарапня як прашLlО 6у.1а сп.1ата nста

поn.lепої компенсації. чим кри~tіпа.1ьпе праnо фактично пara.ayna.1o 
11 И НіJІ hHC. Л ИТОН<:hІ<і <:татути ] 566 року H<:T3HOILIIOH3.·1 И :1JІОЧИ Н, }ІІ<И і1 
і\1енуна;н1 «ни<:туІІ». УJюженюІ ІІЩ1}І 0JІек<:і}І Михаtі .. юнича 1649 року 
ІІереіLGача.-10 3..:ЮЧИН і ІІОКараННИ «HeJІh\H1 ріННО», ХОЧа, }11< CTHepiLЖYIOTh 
науковuі, рівність 6у.1а .ае:юшративної. «Каро.1іна•> передбачав з .. 1очин, 
шо при суб'єктах се .. 1янах і челяді каралось синьйорами й фео.аа.1ю1и. 
LJ;eк.1apauiя праn лю.JИІІИ і гршла.аяпипа 1789 nnажасться пор:~латишю
праnоnи:м актом, шо nперше закріпив поняття злочИІІJ~ де бу.1о nка :шпо 

про шкід.1rшість .а ій .LlЯ суспі.1ьстnа і фактичпу протиправність з.lочшІу. 
«У;ІОЖСНН}І І ІрО ІІОКараНН}І КрИ\ІіНа~ІІ:.Ні і НИІІранні>> JXX5 року 33І<ріІІ~ІЮ
Н3~10 ІІОН}ІТПІ :1~10ЧИНу. І ІрИ ІІ.ЬО\ІІУ іLі~ІИ~ІО ііо1·0 на НЧИНСНе НИІІа.іLКОНО і 
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