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ІІ()Н\І3аНі і3 HHe;teHH~IVI у J(iiO ІІр()ІІОНОНаНОЇ ІІре3уМІІІІіЇ, і ІL.іJІі, ИКа ()y;Le 
ІІерсс;Ііl()іНаП1С~І ТаКИМ СІІОСО6ом, j[.;ІИ ІІрОХО)LЖеНН~І тесту на ІІр0110рІ~іі1-

НісТЬ нормою, яка буце грунтуватися на такій презумпції. 

ВЕЧЕРОВА Є. М. 

ІІшІіон<LІ hН~Ій уні нерсІл ет «О_.,есhК<І юри_-\І1чна ака_.,е\ІіЯ>>, 

лоuснт кафсі]ри криміна.:тьното права. 

КаН1 L~І 1 ШТ ЮрИ,-\11ЧНИХ наук, )lОІlеН"І 

ТЕМПОРАЛЬНИЙ ВИМІР КРИМІНАЛЬНОГО ПРАВА: 
ОКРКМІ ІVШТОДОJІОПЧІІІ ЛСІШКТИ ІІИТЛІІІІЯ 

Час, па ріnні із просторшл- ue пара~tетр, який .ао:шоляс фіксуnати 
КрІН1іІІа.,lЬІІе ПраІЗО 13 ДИІІа~tіці, 

Не .аишІячись па :шачушість часових координат nиміру, ~tето.ао.1о-
1·і~1 ЮрИСІІрУ,іlСНІІ.іЇ НСС ІНС Jа~ІИІІІаt-:ТЬСИ тра,Т(ИІІ.іі1но СІІрИ\ЮНаНОЮ на НИ

НЧСН н~І стан ін І Іраноної системи ll. с. 34]. 
Як видається, о .сша із причин наявного стану речей криється у недоо

пінці темпоральної проблеvrатики в праві, особ.lиJю на галу3евому рінні. 

3на:жаЮ'ІИ на fН1ІЦС3а3На'1СНС, рС30ННО 3НСРНУТИ YHaJ')' на СІІСІ(Ифіку 
нtістошюго паnаптаження та утилітарність категорії «час» n соціо-гума
пітарному зпаппі, шо n по.аа.1ьшому па.аасть нюгу ~tаксимальпо різпо
іlскторt Ю J.ЦЇЙС1ШТИ Cl1CTC\1Шti1 aJ l<UlЇJ KpИ\tЇll<UlhliO-ЩXШOllOЇ Cl<:JiCTCl ШіЇ, 

Час - ue фор~ш послЬошюї зміни яnиш і стапіn систеии. котра ха
рактсри3уєтnоІ набороVІ о3нак. 

Зокрема, трина.-Іість- кіJІnкісна сторона часу, а станошІснюІ, (Щ

носІІри\юнаність і3 МИН)СЮП) чсрс3 сnоІп;tснн~І у маі1Gутнt-:, нс:шорот

ність- якісні його ознаки. 

Час існує у .авох вимірах: об'єктивно~tу (за самою своєю природою 

і пе Jа.1ежпо ni.a жо.а1юrо nt:шошеппя .ао чого-небудь зошІішпього та 
суб'сктишю~tу (процукт "1юцської психіки, ni,;miк якого ставиться у за

.1ежпість ni.a пешшх подій або яшІш). 
СІІСІ~Ифікою Т.-ІуVІаЧСНН~І КаТеІ·оріЇ <<ЧаСІ> Н СОІІіО-І)'\13НітарНОVІУ :1На

ННі єтс, 11~0 нін ро:шінюєтnсs.І s.ІкфрактшІnнс S.ІІШІІ(С, 1110 носитn коннсн
uійний характер та розпадається на певні пі.авиди (наприк.1ад, соuіа.lь

ний, правовий то шо). 

Так, соuіа.т1ьний час - це внутрішня трива.1ість суспі..1ьного життя, 

nіп nписапий у зоnпішшо по nі.апошешпо .ао нього триnа"1ість природ

них пpouecin за паяшюсті такого, шо хоnасться пі.а шн1и оптологічпо 
«Є.іLИНОІ'ОІ> фі:ШЧНОІ"О Часу і ХараІ<'І'Ср~13УЕТhСИ рі3НОТСМІІОНіСТЮ. 
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Рі3нокилоVІ corriшrhнor'o часу, котри~-і є ск;rа,т(оною частиною rrpaнo

нor·o хронотоrrу і некі;('t-:мним атрибутоVІ rrранокої решrhності кистуrr<н-: 

rrранокий час. 

ІЗ літературі представлено спектр самих різних позицій щодо його 

функціональності. 

Зокрема. Є. Ю. Догадайло пише про те, шо -« ••• категорії <<час•> нале

жить одпа із ключоrшх ролей у rшро6.1еппі фор11 поnого раuіона.1і3:му n 
сучаспій юриспруденції•> [2, с. 4] . 

.З точки ~юру О. В. ПуrrІН$.ІКа, << ... rrі:1нанн~r часоної фЩ1\Н1 cycrri.Іrhниx 
rrporr,eciк у rrранокі~і сфері сткорює можликістh r·.1rибrrrc ооrr'нути N1На

міку наявних перетворень, по-ново:му підійт:и до тюзв'язання проблем 

су,.часної правової дійсності•> [3, с. 4]. 
На ;:rумку К. Є. Сігалоnа, те:мпоральпі параметри праnа до3nоляють 

зрозуміти праnо у його дипа:міці, а голоnпе- пропю3J'І3ати його розnи

ток [4, с. 12]. 
І. Г. Обороток абсшrютно crrpaнe}r,.,rикo робитh киснонок rrpo те, rr(o 

<< ... час є не тiJthKИ 3ручним інструментом JlШІ фіксаrr.ії або КИ\1ірюнанН$.І 
трива.1ості юр:и;:пгших фактів. Ue - також і сере;:ювище, в якому пере

буває право, в:имір правової реальності, е.1емент, що забезпечує правову 

наступність; він характеризує не л:ише явища зовнішнього світу, а.1е є 

пайnа:ж.1иnішою с:к.1адоnою праnоnої свідомості)> [5, с. 4]. 
Відпосно характеру юас:мозn'язкіn праnа і часу, то с.1ід наголосити, 

tt(O воrrи rroorтr,щюcтoporrrriй rrаритетrrий характер. 
Праrю і час- piвнorrpaвrri ~<ttapтrrepи». Час ро-3_\1ішус rrparю у coGi, 

rrpaвo ж о6'сктивус і формшrіJус час [6, с. 90j. 
Крім очски;(ноr·о нrrлину часу на rrранону рсалhністh нартонювати ~-і 

на намаr'анн~r .Іtю;(ини VІаннrулюнати часом :ш ;юrrомоr'ою rrpaкa. 

Як вірно зазначає П. М. Рабінович, право регулює не час як такий, а 

темпора.1ьні параметри дія.1ьності: її тривалість, швидкість та ін., функ

ціонуючи як одип із засобіn, інструмептіn осnосшrя часу [7. с. 3-4]. 
Таки11 чином, предстаnлясться можлпш11 резюмувати, шо з мето

;:rо.lогічної точки зору темпоральний nимір кри11іпа.1ьrюго праnа надас 

1\Ю)[СJИКістh rrocJriлoннo ро3Г.Іt~rнути ;ша бжжи rrитанh: час ~rк rrщхн1стр 

оrr,інки молифікаrrії криVІіншrhноr·о rrpaнa (чере:1 аналі:1 «\1ИНУ.ІJОІ'О», «те

перішнього>> і прогнозування <<:майбутнього)> кр:имінального права) та 

зворотній вп.1ив кри:мінального права на час за допо:могою хроно:метра

жу останнього у чинному кримінальному законодавстві України. 
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допепт кафе;:Іри кримі.па.:rьпото праnа. 
кан;:щ;::щт ЮрІІЦlf'ППІХ наук, liOUCHI 

ПРИРОДНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ЗЛОЧИННОЇ 
ПСИХІЧНОЇ ШКОДИ 

КриміІІа~ІІ,ІІиі1 К(НСІ<с УкраЇІІИ [IJ. ик і кр~1\ІіІІft.:ІІ,ІІС 11раво ріJІН1Х 
;tержан, ІІерс;(Gа•Іаt-: ЧИ ма;ю СК.І~ЩіН 3.10ЧИ Ні Н, }І Кі НК.І Ю'ШЮТh ТаКИ ti НИ;L 
нас;ІііІкін, ~І І< 11сихічна ІІІко;ш, а також хоча і не НКJІючаютh такиtі ни;L 

нас .. lі.J:ків, але вчинення з.1очину :може потягнути за собою настання 
таких нас .. 1ідків. Визначення того, .J:O якого ви.J:у зазначених наслід
ків - :матеріа .. 1ьних або не:матеріа .. 1ьних - ві.J:носиться кри:міна .. lь
па пасІшьІп:ruька психічна шко..:::rа. ~tac не .lІ:Іше теоретичне лшчення 

(падання ~fО:Ж.lИІюсті за.J:ОІЮ .. lЬІІИТИ прагнепня лю.J:ей лізпаnати сnіт, 
уснііЮМ.-ІЮНаП1, 3 }ІІ01\1 ИНИІІІе\1 ;ІЮJ(ИНа і .·IIOJ(CTHO \13IOTh СІ Ірану), а ti 
11рактичнс 3Начснн~І н сферах стнщ1снн~1, т.-ІуVІачснни юри;н1чних 110-
.1ожень, ква .. 1іфікаuії пове..:::rінки осіб на пі..:::rставі юри..:::rичних по.1ожень і 
реа .. 1ізаuії юри..:::rичних по .. 1ожень. Існує потреба розу:\tіти, наскі1ьки не
безпечною є психічна шко.J:а на певно:\tу етапі розвитку лю.J:ства, шоб 

адекnатпо реагуnати па її заnдання, скажімо. призначати а.J:екnатне по

карання, па.J:аnати а;:rекnатні пра nа та ефекпшну .J:ОПО:\-101)' потерпL1и~t 
HIJ( НЧИНСНН~І :1~І0ЧИНІН. 

Сере;[ фі~юсофін і ІІрС.іLстанникін тра,;шніі1ної науки існуютh рі:1ні 

ІІі.іLХОj[И j(O ТОІ'О, IILO ~ІНШІЕ соGою ІІСИХіКа JІІО.іШЮ1. Можна :ШІІрОІІ()Ну
ВаТИ, зокре:\'rа, такі версії: 1) психіка лю.J:ини (далі - ПЛ) зво.J:иться .J:O 
ЯВИЩ В ГО.lОБНО:М)' :\10ЗКУ ЛЮ.J:ИНИ; 2) ПJІ С:К..lа.J:аЄТЬСЯ із базису- ЯВИШ Б 
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