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Поавмвзи праруп гзрзлз одгу-
йыєрщпя оіжлзкз кіелаомглзкз ак-
ракз, а пакд: Загайщла гдкйаоауія 
ноав йыгзлз (1948), Ддкйаоауія 
ноав гзрзлз (1959), Міелаомглзи 
накр ном гомкагялпщкі ра нмйірзфлі 
ноава (1966), Міелаомглзи накр ном 
дкмлмкіфлі, пмуіайщлі ра куйщруолі 
ноава (1966), Кмлвдлуія ном ноава 
гзрзлз (1989), Євомндипщка кмлвдл-
уія ном ноавмвзи праруп гірди, лаом-
гедлзт нмжа хйыбмк (1975). Дірз-уд 
лахд каибурлє, якд нмроіблм впійякм 
жатзцарз. Цд бджуіллзи пкаоб. 

Козкілайщла вігнмвігайщліпрщ 
лднмвлмйірліт – є мглієы ж лаиакру-
айщліхзт номбйдк козкілайщлмгм 
ноава. Тмку, цм пакд каймйірлі ра 
лднмвлмйірлі – уд рми вік, кмйз цд 
кмела взноавзрз гзрзлу, нмправзрз 
її ла ноавзйщлзи хйят, айд ж ілхмгм 
бмку – кмела і «жйакарз» езрря 
ракіи гзрзлі, «ндодкодпйзрз» їи 
гмйы і каибурлє, фдодж її е вйаплі 
нмкзйкз. Тмку гала рдка нмродбує 
лдабзякмгм гмпйігедлля.  

 Звдолдлля гм євомндипщкмгм жа-
кмлмгавпрва лагапрщ лак кмейзвіпрщ 
нмоівлярз вік козкілайщлмї вігнмві-
гайщлмпрі лднмвлмйірліт в Укоаїлі ж 
козкілайщлмы вігнмвігайщліпры лд-
нмвлмйірліт в ілхзт пупігліт євом-
ндипщкзт коаїлат. Такме нмоівляйщ-
лд ноавм гмнмкмед  лак  угмпкмла-
йзрз  вірфзжлялд жакмлмгавпрвм, 
коацд жомжукірз имгм і взкмозпрарз  
нмжзрзвлі ланоауывалля.  На лаху 
гукку, ракд гмпйігедлля і нмоівлял-
ля акруайщлд  в кмлрдкпрі євомілрдг-
оауії Укоаїлз в Євомну. 

Євомна ра и ілхі коаїлз пвіру 
прайз    лабагарм бйзефзк гм лап, 
рмку кз лд кмедкм «жакозрзпя» і лд 
взтмгзрз жа кдеі укоаїлпщкмгм жакм-
лмгавпрва. Нак нмроіблм алайіжуварз 
і взвфарз жаоубіелд жакмлмгавпрвм 
лавірщ гйя рмгм, абз взвфзрз пвмє. 
«Взвфдлля жаоубіелмгм ноава вігк-
озває ндодг ыозпрмк лмві гмозжмлрз, 
гмжвмйяє имку коацд ніжларз ноавм 
пвмєї коаїлз, мпкійщкз пндузсіфлі 
озпз ущмгм ноава мпмбйзвм фіркм 
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взявйяырщпя у нмоівляллі ж ілхзкз 
пзпрдкакз» [1, п. 138] 

Дм гірди ваорм віглмпзрзпя, як 
гм лаиуілліхмгм. Наомгеуыфзпщ і 
жомпраыфз, гірз, як нмвлмноавлі фйд-
лз лахмгм пупнійщпрва, нмвзллі жа-
пвмыварз лаиваейзвіхі кмоайщлі 
лмокз, ракі як :лд вбзи, лд вкоагз, 
лд мбоаеаи … . Помрд, ла еайщ, лд впі 
гірз жгарлі їт жапвмїрз, цм фапрм 
нозжвмгзрщ гм номрзпрмялщ кіе  
лднмвлмйірлікз жймфзлуякз ра пуп-
нійщпрвмк.  

На пщмгмглі номбйдка жймфзллм-
прі лднмвлмйірліт ра каймйірліт  нмп-
ріилм нозвдорає мпмбйзву увагу вфд-
лзт,  ыозпрів, ноавммтмомлуів  ра  
ноакрзків. Цд нмв'яжалм ж рзк, цм  
лднмвлмйірлі ра каймйірлі  жавегз 
взжлавайзпя жймфзлуякз ндвлмї ка-
рдгмоії, номрд  в лах фап лднмвлмйір-
лі ра каймйірлі  – уд и мгла ж лаи-
бійщх козкілайщлм уоаедлзт вдопрв 
лапдйдлля в укмват пмуіайщлзт ндод-
рвмодлщ ра в укмват гібозглмї віилз. 

Нджваеаыфз ла впі жатмгз, які 
везває гдоеава ра гомкагпщкі  іл-
прзрурз,  одайщлд пралмвзцд гірди 
нмгіохуєрщпя ніг внйзвмк  багарщмт 
сакрмоів. 

Раліхд лднмвлмйірлі вфзляйз в 
мплмвлмку гоіблі коагіекз, туйігал-
пщкі гії, а рдндо лднмвлмйірлі бдоурщ 
уфапрщ у жймфзлат у пкйагі жймфзл-
лзт могаліжауіи, жґвайруваллят, гоа-
бдеат, у омжнмвпыгедллі лаокмрзків 
ра в лджакмллмку кмозпруваллі жбом-
єы і бмєнознапакз рмцм. 

Ваорм жажлафзрз, цм нмоухдлля 
лднмвлмйірлікз козкілайщлм-
ноавмвзт лмок, пвігфарщ лд рійщкз  
ном лдгмйікз у їт взтмваллі, а и  
ракме у лдпноавлмпрі кдталіжку 
вкйыфдлля лднмвлмйірліт у езррєгі-
яйщліпрщ пупнійщпрва, а ракме ном 
ндвлі номгайзлз у омбмрі ноавммтм-
омллзт могалів. 

Вфдлі- ыозпрз-козкілмймгз  вз-
гійяырщ багарм нозфзл, які нозжвм-
гярщ гм жймфзллмпрі пдодг лднмвлм-
йірліт, а пакд:  пік'я,  хкмйа,  вуйз-
уя,  гоужі рмцм.  Ілкмйз гірз вфзля-
ырщ жймфзл, цмб нмкажарз пвмы па-
кмпріиліпрщ, лджайделіпрщ, нозлуз-

нмвіпрщ, номрд гмпзрщ фапрм жймфзлз 
кмеурщ вфзлярзпя фдодж балайщлзи 
гмймг (кмйз гзрзла коагд якіпщ ном-
гукрз), рмку в узт взнагкат нмроіб-
лм гмпзрщ мбдоделм нозжлафарз нм-
каоалля ракзк «жймфзлуяк». І, жвз-
фаилм, лд жаивзк бугд жвдорарзпя жа 
гмпвігмк гм євомндипщкмгм жакмлм-
гавпрва ж кдрмы взвфдлля ноавмкіо-
лмпрі нмкаоалщ лднмвлмйірліт . 

Помбйдкакз  козкілайщлмї віг-
нмвігайщлмпрі лднмвлмйірліт жаика-
йзпя і номгмвеуырщ жаикарзпя ракі 
вфдлі: О. М. Балгуока, В. К. Гозцук, 
Т. А. Ддлзпмва, М. Д. Шаогмомгпщ-
кзи, М. І. Хавомлык, Н. С. Южікмва 
ра ілхі вфдлі – ыозпрз.  

Мдрмы праррі – є номалайіжуварз 
Козкілайщлд жакмлмгавпрвм гдякзт 
євомндипщкзт коаїл  в фапрзлі жабдж-
ндфдлля  козкілайщлмї  вігнмвігайщ-
лмпрі  ра нмкаоалля  лднмвлмйірліт. 

Козкілайщлд жакмлмгавпрвм 
мкодкзт євомндипщкзт гдоеав, в 
жайделмпрі віг псмокмвалзт ноавм-
взт роагзуіи і мпмбйзвмпрди іпрмоз-
флмгм омжвзрку, нм-оіжлмку взоіхує 
нзралля ном вігнмвігайщліпрщ лднмв-
лмйірліт. Опмбйзва увага ноз взжла-
фдллі лдмбтіглмгм козкілайщлм-
ноавмвмгм внйзву ла лднмвлмйірлщм-
гм в жакмлмгавпрві євомндипщкзт коа-
їл нозгійяєрщпя впралмвйдллы вікм-
взт кде, в оаккат якзт, нм-ндохд, 
кмейзвд нозжлафдлля нмкаоалля; 
нм-гоугд,  ввдгдлля козкілайщлм-
ноавмвзт мбкдедлщ ноз нозжлафдллі 
нмкаоалля гм галмї кардгмоії  мпіб. 
Вік, ж якмгм кмейзвд лапралля коз-
кілайщлмї вігнмвігайщлмпрі, ваоіы-
єрщпя віг 7 омків жа КК Швдиуаоії  
[2, п. 136] гм 17 омків  жа КК Пмйщці 
[3, п. 9].  Так, в Алгйії вікмва кдеа 
впралмвйдла ае гм 21 омку. 

У Фоалуії пуфаплзи нігтіг гм 
жймфзллмпрі лднмвлмйірліт ра взноа-
вйдлля їт гдвіалрлмї нмвдгілкз пра-
лмвзрщ нігжакмллзи акр Оогмлалп, 
нозилярзи 2 йырмгм 1945 о. «Пом 
ноавмнмоухдлля лднмвлмйірлікз». 
Сакд у лщмку впралмвйдла козкіла-
йщла вігнмвігайщліпрщ гм каймйірліт 
жймфзлуів у жайделмпрі віг вікмвмї 
гоунз лднмвлмйірліт. Пдоха гоуна -
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13 омків (гм якзт жапрмпмвуырщпя 
ракі кіоз нмкаоалля, як жатмгз гм-
нмкмгз, жатзпру,  лагйягу ра взтм-
валля. (пр. 122-8 Оогмлалпу). Помрд  
гм ракзт мпіб кмед бурз і жапрмпмва-
лм козкілайщлд нмкаоалля. Та лаи-
фапріхд взомк пугу є к'якзк і гу-
каллзк. Суг нозикає оіхдлля ном 
ндодгафу лднмвлмйірлщмгм  барщкак, 
мнікулак абм мпмбак, цм їт жакілы-
ырщ; ракме кмед бурз нозилярд оі-
хдлля ном ндодгафу ракмгм жймфзлуя 
ла ндодвзтмвалля роугмвмку кмйдк-
рзвмві, хкмйі, пндуіайщлмку жакйагм-
ві гйя лднмвлмйірліт, ракме кмед 
бурз впралмвйдлм мбкдедлля гмжвій-
йя. Рдезк мбкдедлля гмжвіййя жа-
прмпмвуєрщпя гм мпіб, у якзт гмпзрщ 
пндузсіфла, лднозилярла гм пупні-
йщпрва нмвдгілка. Такзи одезк жа-
бджндфуєрщпя пндуіайщлзкз мпмбакз, 
які ндодбуваырщ ла омбмрі ла  гдо-
еавліи пйуебі і каырщ ндодвзтмварз 
ракмгм ноавмнмоухлзка (пр. 25 Оо-
гмлалпа). Помрд, якцм барщкз фз 
мнікулз якзкмпщ фзлмк ндодхкм-
геаырщ  унмвлмваедлзк ла рд мпм-
бак лагйягарз жа ракзкз гірщкз і 
гаырщ кмейзвіпрщ узк гіряк нмоу-
хуварз одезк і гайі, рм унмвлмва-
едлзи кає ноавм нмвігмкзрз ном уд 
в пуг у пноават лднмвлмйірліт. За 
ракзт укмв пуггя кмед нозжлафзрз 
хроас мпмбак, які жгіиплыырщ ла-
гйяг жа ракзкз гірщкз, абм вжагайі 
лакажарз жакілзрз ракзт мнікулів . 

Напрунла кардгмоія лднмвлмйір-
літ жймфзлуів, які ндодгбафдлі в Оо-
гмлалп – уд мпмбз віг 13 гм 16 омків. 
Дм ракзт мпіб кмейзвд ракме  нозж-
лафдлд мпмбйзвд нмкаоалля, номрд у 
гдякзт взнагкат кмед бурз нозжла-
фдлд і жапугедлля гм нмжбавйдлля 
вмйі, якцм ущмгм взкагаырщ мбпра-
взлз пноавз. Поз нозжлафдллі коз-
кілайщлмгм нмкаоалля гіырщ пндуіа-
йщлі мбкдедлля: лд кмела нмжбавйя-
рз раку мпмбу узвійщлзт ра пікдилзт 
ноав, мбкдеуварз ндодбувалля ла 
соалуужщкіи рдозрмоії, лд кмед ноз-
жлафарзпя мбкдедлля вмйі ла промк 
бійщхд гвагуярз омків ув'яжлдлля, 
лд кмед нозжлафарзпя хроас бійщхд 
ліе 50 рзпяф євом. (пр. 20–2–20–5 

Оогмлалпа). Пмояг іж мплмвлзк нм-
каоалляк кмед жапрмпмвуварзпя і 
гмгаркмвд: іжмйяуія гзрзлз віг барщ-
ків і ндодгафа ракмї гзрзлз мпмбі, 
яка жкмед мнікуварзпя  уієы гзрз-
лмы;  вігноавйдлля ракмї гзрзлз гм 
ілрдолару абм ла нпзтіарозфлд йіку-
валля. Помрд ракзк мпмбак кає вз-
нмвлзрзпя 13 омків і гм їтлщмгм нмв-
лмйірря. А ув'яжлдлля лд кає ндодбі-
йщхуварз нмймвзлу промку, ндодгба-
фдлмгм КК жа галзи жймфзл (пр. 16, 
17 Оогмлалпа). 

Напрунла гоуна – уд мпмбз 16- 
18 омків. Дм галмї кардгмоії мпіб ра-
кме жапрмпмвуырщпя жатмгз бджндкз 
абм взтмвлі жатмгз. Помрд ракі нігйі-
ркз уед лдпурщ козкілайщлу вігнмві-
гайщліпрщ і вігбуваырщ ув'яжлдлля, 
айд ж кдлхзк промкмк. Ваорм жажла-
фзрз, цм Оогмлалп кає ла пвмїи кдрі 
як нмкаоалля, рак і жапрмпувалля 
жапмбів бджндкз, як рм взноавйдлля і 
одпмуіайіжауіы лднмвлмйірліт.   

Взтмвлі жатмгз лднмвлмйірлік 
нозжлафаырщпя пугмк, вмлз вкйыфа-
ырщ в пдбд: вкажівкз цмгм нозжла-
фдлля кіпуя номезвалля, вкажівкз 
цмгм одгйакдлрауії мпмбзпрмгм езр-
ря, номгуйялкз, гмжвіййя, вкажівка 
жлаирз ру фз ілху омбмру. Якцм ніг-
йірка мрмфуырщ «нмгалі» гоужі, абм 
віл номезває в лдбйагмнмйуфліи пі-
к'ї, фз в пік'ї, яка лд кмед ноавзйщлм 
взтмвуварз нігйірка, пуг кмед жку-
пзрз вігноавзрз ракмгм лднмвлмйір-
лщмгм ноавмнмоухлзка у взтмвлу 
упралмву абм у рак жвалу рдоандврз-
флу гоуну мнікз, гд жгіиплыєрщпя 
лавфалля лднмвлмйірлщмгм оіжлзкз 
рдтлікакз нмвдгілкз. [4, п. 24 - 35] 

У Швдиуаоії,  лд жваеаыфз ла 
рд, цм гд-ыод козкілайщла вігнмві-
гайщліпрщ жа КК  лапрає ж 7- оіфлмгм 
віку, у пакмку Закмлі фіркм вкажалм 
ном лдкмейзвіпрщ жапрмпувалля жа-
гайщлмгм нмкаоалля гм мпіб віг 7 гм 
18 омків. У омжгійі IV жакмлмгавфм 
пндуіайщлм жакоінйдлзи ндодйік нм-
каоалщ і жатмгів взтмвлмгм внйзву, 
які жапрмпмвуырщпя взкйыфлм гм 
«гірди» (7 - 15 омків ) і «нігйіркак» 
(15 - 18 омків), а ракме 18-25 омків. 
Так, гм мпіб у віуі віг 7 гм 15 омків 
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кмеурщ бурз жапрмпмвалі ракі жатмгз: 
ндодкіцдлля в ноавзйщлу пік'ы абм 
у взтмвлзи жакйаг, мпмбйзвзи ла-
гйяг, гзпузнйілаолі нмкаоалля (гм-
гала, мбмв'яжмк взкмларз ндвлі омбм-
рз, хкійщлзи аодхр віг 1 гм 6 лднм-
влзт омбмфзт глів). Дм мпіб вікмк 
віг 15 гм 18 омків жапрмпмвуєрщпя 
аодхр гм 14 глів, хроас, ув'яжлдлля 
ла рдокіл віг 1 гля гм мглмгм омку 
[5, п. 19-20]. На лднмвлмйірлщмгм 
жймфзлуя, в жайделмпрі віг имгм пм-
уіайщлмгм прарупу і пралу жгмомв'я, 
жгіиплыєрщпя мпмбйзвзи лагйяг як 
кіоа внйзву вігнмвіглм гм пр. 85 КК 
Швдиуаоії жажлафає: «Якцм прал 
гзрзлз взкагає мпмбйзвмгм лагйягу, 
а пака гзрзла гухдвлм твмоа, лдгм-
уккувара, пйіна, кає жлафлі нмоу-
хдлля пйуту абм кмвз, впралмвйдлзи 
гіаглмж « днійднпія », гзрзла кає 
жлафлі нмоухдлля в нпзтіфлмку абм 
гутмвлмку омжвзрку абм вігпрає в 
лщмку . Взтмвлі жатмгз вігнмвіглм 
гм пр. 84 КК Швдиуаоії жапрмпмву-
ырщпя, якцм гзрзла «є ваекмвзтм-
вувалмы, бджгмгйяглмы абм гйя лдї 
іплує жлафла жагомжа». 

Срарря 95 КК Швдиуаоії вкажує, 
цм взомк пугу взкмлуєрщпя в нозж-
лафдлмку гйя нігйірка нозкіцдллі, 
нігйірмк жаикаєрщпя, і ла лщмгм фз-
лзрщпя взтмвлзи внйзв. Ср. 93 нд-
одгбафає «мпмбйзві упралмвз гйя 
гмгаркмвмгм взтмвалля»  

 Ваорм жажлафзрз, цм Козкіла-
йщлзи кмгдкп Нікдффзлз  (ФРН) 
вжагайі лд кіпрзрщ лмок ном козкі-
лайщлу вігнмвігайщліпрщ лднмвлмйір-
літ. В уіи коаїлі іплує пндуіайщлзи 
Закмл «Пом жгіиплдлля ноавмпуггя у 
пноават лднмвлмйірліт» віг 4 пдонля 
1953 омку (в одг. Віг 11 гоугля 
1974), в рак жвалмку кмймгіелмку 
кмгдкпі. Цди Закмл ндодгбафає ла-
пралля козкілайщлмї вігнмвігайщлмп-
рі ж 14- оіфлмгм віку. За жакмлмгавпр-
вмк Нікдффзлз вік лднмвлмйірліт 
нмгійяєрщпя ла гві кардгмоії: 14-18 
омків ра 18-21 оік –гм якзт жапрмпм-
вуєрщпя бійщх к'якхд нмкаоалля ліе 
гм мпіб, якзк взнмвлзвпя 21 оік. 
Далзи Закмл ндодгбафає роз взгз 
палкуіи жа нмоухдлля козкілайщлмгм 

жакмлу. Дм лзт віглмпярщпя нозку-
пмві жатмгз взтмвлмгм внйзву, вз-
ноавлі жатмгз  і нмкаоалля. 

Позкупмві жатмгз взтмвлмгм 
внйзву нмгійяырщпя ла вкажівкз ном 
ндодвзтмвалля, цм ндодгбафаырщ 
нознзпз і жабмомлз, цм прмпуырщпя 
номвдгдлля фапу лднмвлмйірлщмгм, а 
ракме взкмозпралля пнозялля у 
взтмваллі, якд взоаеаєрщпя в жмбм-
в'яжаллі нмгмгеуварз жатмгз нм вз-
оіхдллы пмуіайщлзт прмоіл езрря 
нігйірка. Дм взноавлзт жатмгів ла-
йдеарщ нмндодгедлля, жмбмв'яжалля 
вфзлдлля ндвлзт гіи ра аодхр. Поз 
ущмку взноавлі жатмгз взтмвлмгм 
внйзву кмеурщ нмєглуварзпя ж вз-
ноавлзкз жатмгакз. Пмкаоалля яв-
йяє пмбмы нмжбавйдлля вмйі лднмв-
лмйірлщмгм і жапрмпмвуєрщпя в рзт 
взнагкат, кмйз ж уоатувалляк птз-
йщлмпрі лднмвлмйірлщмгм гм вфзлдл-
ля жймфзлів і ряекмпрі имгм номвзлз 
у вфзлдллі  жймфзлу є нігправз вва-
еарз, цм жапрмпувалля нм віглмхдл-
лы гм лщмгм нозкупмвзт жатмгів вз-
тмвлмгм внйзву і взноавлзт жатмгів 
взявзрщпя лдгмпрарлік гйя жабджнд-
фдлля уійди козкілайщлмгм нмкаоал-
ля. Такме нмкаоалля, як взг каоз жа 
галзк Закмлмк гм лднмвлмйірліт 
жапрмпмвуєрщпя йзхд  жа ндвлзт 
укмв: ряекіпрщ жймфзлу, одузгзв 
жймфзлу (вфзлдлля укзплмгм жймфз-
лу нмврмолм), вфзлдлля вндохд, айд 
укзплмгм жймфзлу. Пмжбавйдлля вмйі 
лднмвлмйірлщмгм кмейзвд йзхд ла 
промк віг 6 кіпяуів гм 5 омків, йзхд 
у ндвлзт взнагкат гм 10 омків. [6]. 
Козкілайщлд нмкаоалля у взгйягі 
хроасу гм лднмвлмйірлщмгм кмед 
бурз жапрмпмвалм йзхд у оажі, якцм 
віл кає пакмпріилзи жаомбірмк абм 
ілхд нмпріилд гедодйм гмтмгу. 

Закмл ндодгбафає і взтмвлі жатм-
гз гйя лднмвлмйірліт. Дм лзт віглм-
пярщпя роз взгз аодхру: аодхр у 
війщлзи віг омбмрз абм лавфалля фап, 
кмомркмпромкмвзи і розвайзи аодхр. 
Аодхр у війщлзи віг омбмрз абм ла-
вфалля фап нозжлафаєрщпя ла фап 
гмжвіййя. Тдокіл галмгм аодхру пра-
лмвзрщ віг мглмгм гм фмрзощмт рзе-
лів. Кмомркмпромкмвзи аодхр жапрм-
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пмвуєрщпя жакіпрщ аодхру у війщлзи 
фап, якцм мпралліи кмед жахкмгзрз 
омбмрі фз лавфаллы нігйірка. Тдокіл 
ракмгм аодхру лд кмед ндодвзцува-
рз хдпрз гіб. Тозвайзи аодхр нозж-
лафаєрщпя ла промк віг мглмгм гм 
фмрзощмт рзелів. [7]. Цікавзк взга-
єрщпя нмкаоалля и у ілхзт євомнди-
пщкзт пкалгзлавпщкзт коаїлат.  

Так, Козкілайщлзи кмгдкп Нмо-
вдгії кіпрзрщ впщмгм гві лмокз, цм 
прмпуырщпя мпмбйзвмпрди козкілайщ-
лмї вігнмвігайщлмпрі і нмкаоалля лд-
нмвлмйірліт. У наоагоасі 55 пкажалм, 
цм рыодклд ув'яжлдлля лд кмед жа-
прмпмвуварзпя цмгм козкілайщлм 
каоалзт гіялщ, жгіиплдлзт у віуі гм 
нмвлзт 18 омків, рдокіл нмкаоалля 
рмгм е взгу кмед бурз пкмомфдлзи 
лзефд кілікайщлмгм, впралмвйдлмгм 
жа ракд гіялля, і ноз лаявлмпрі укмв 
жапрмпмвала бійщх к'яка смока нмка-
оалля. Паоагоас 61 жажлафає, цм нм-
ймедлля ном бійщх пувмод нмкаоалля 
у взнагкат нмврмолзт гіялщ жапрмпм-
вуєрщпя рійщкз нм віглмхдллы гм 
мпмбз, якіи взнмвлзймпя 18 омків ла 
фап вфзлдлля ндохмгм гіялля [8]. 

Вік лднмвлмйірліт в Далії взжла-
фаєрщпя в кдеат віг 15 гм 18 омків. 
Згіглм ф. 2 § 84 КК Далії, нмкаоалля 
жкдлхуєрщпя, якцм ла фап вфзлдлля 
жймфзлу взллзи лд гмпяг віку 18 
омків, і нмвлд нмкаоалля в оажі имгм 
жапрмпувалля кмед бурз омжуілдлм 
як жаивд. Пмкаоалля цмгм ракзт мпіб 
лд кмед ндодвзцуварз 8 омків ры-
одклмгм ув'яжлдлля [9]. 

 За КК Ірайії –лднмвлмйірлі- уд 
мпмбз віг 14 гм 18 омків. В ірайіипщ-
кмку козкілайщлмку жакмлмгавпрві 
ндодгбафдлм, цм  мпмба, якіи лд вз-
нмвлзймпя 14 омків, лд кмед бурз 
нозряглдла гм козкілайщлмї вігнмві-

гайщлмпрі, номрд гм лдї кмеурщ жа-
прмпмвуварзпя жапмбз взтмвлмгм 
внйзву: ланоавйдлля її гм пндуіайщ-
лмгм жакйагу гйя взноавйдлля ра  
одпмуіайіжауії лднмвлмйірліт, нозж-
лафдлля впралмвйдлля лаг гзрзлмы 
пндуіайщлмгм лагйягу ж бмку барщків 
фз мнікулів, абм пндуіайщлм унмвлм-
ваедлмї йыгзлз. Дм мпіб, якзк взнм-
влзймпщ 14 омків кмед бурз жапрмпм-
валд козкілайщлд нмкаоалля у взгйя-
гі нмжбавйдлля вмйі, айд ла промк лд 
бійщхд 5 омків, ракме гмгаркмвд нм-
каоалля лд жапрмпмвуєрщпя. [10]. 

За Козкілайщлзк кмгдкпмк Іп-
налії, мпмбз, якзк лд взнмвлзймпя 18 
омків, лд кмеурщ лдпрз козкілайщлу 
вігнмвігайщліпрщ. Нднмвлмйірлі лд-
пурщ козкілайщлу вігнмвігайщліпрщ жа 
пндуіайщлзк Закмлмк –Кмгдкпмк 
ном козкілайщлу вігнмвігайщліпрщ 
лднмвлмйірліт. [11]. 

Оред, жгіиплзвхз гмпйігедлля 
євомндипщкмгм козкілайщлмгм жакм-
лмгавпрва, кмедкм жомбзрз ндвлі 
взплмвкз:  

1. Нднмвлмйірліи -уд мбправзла, 
цм нмк'якхує нмкаоалля.  2. Мдра–
лд нмкаоарз лднмвлмйірлщмгм ноавм-
нмоухлзка, а взноавзрз, нмправзрз 
ла ноавзйщлзи  хйят (одпмуіайіжа-
уія). 3. Впі лднмвлмйірлі, а ілкмйз и 
мпмбз гм 25 омків –є нозвійдимва-
лмы кардгмоієы жймфзлуів, гм якзт 
жапрмпмвуєрщпя кілікайщлд козкіла-
йщлд нмкаоалля. 4. В упіт коаїлат 
іплуырщ унмвлмваедлі пугз абм ілхі 
могалз, які нозжлафаырщ нмкаоалля 
лднмвлмйірлік, абм жгіиплыырщ ла-
гйяг жа взкмлалляк ракзт нмкаоалщ. 
5. Дм лднмвлмйірліт ракд нмкаоалля, 
як нмжбавйдлля вмйі, ноакрзфлм лд 
жапрмпмвуєрщпя, а гмвіфлд нмжбавйдл-
ля вмйі, лд жапрмпмвуєрщпя лікмйз. 
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У праррі омжгйялура ра гмпйігедла козкілайщла вігнмвігайщліпрщ лднмвлмйірліт 
мпіб жа КК гдякзт євомндипщкзт коаїл. 

Кйюфмві пймва: лднмвлмйірлі мпмбз, козкілайщла вігнмвігайщліпрщ лднмвлмйірліт, 
жапмбз внйзву ра одпмуіайіжауії ла лднмвлмйірліт, нмкаоалля лднмвлмйірліт. 
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В прарщд оаппкмродла з зппйдгмвала угмймвлая мрвдрпрвдллмпрщ лдпмвдохдллм-
йдрлзт нм УК лдкмрмошт двомндипкзт проал. 

Кйюфдвшд пймва: лдпмвдохдллмйдрлзд йзуа, угмймвлая мрвдрпрвдллмпрщ лдпм-
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жалзд лдпмвдохдллмйдрлзт. 
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