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Про теорії причинного зв’язку в 

кримінальному праві 
 

Пзралля ном нозфзллзи жв’яжмк 
(гайі - ПЗ) в козкілайщлмку ноаві 
(гайі - КП) кає лаукмвд і ноакрзфлд 
жлафдлля, нмв’яжалд ж впралмвйдлляк 
і гмвдгдлляк взллмпрі мпмбз жа вфз-
лдлд номрзноавлд гіялля жа имгм 
смокмы номяву, кмрзвауіилмы псд-
омы і жанмгіялзкз лапйігкакз. Коз-
кілайщлм-ноавмва лаука, як вігмкм, 
ґоулруєрщпя ла сіймпмспщкіи рдмоії 
кажуайщлмпрі (ла йар. «пausa-activa» - 
гіыфа нозфзла). 

Рмжукілля нозфзллмпрі, як ндв-
лмї смокз віглмхдлля кіе гіякз ра 
їт лапйігкакз, псмокуваймпя в ном-
удпі ноакрзфлмї гіяйщлмпрі Homo 
sapiens. В алрзфлі фапз, вфдлля   ном 
нозфзлліпрщ мрозкайм лажву «гдрдо-
кіліжк» (віг. йар. determinare-
взжлафаы), і ндохі жафаркз ракмгм 
нмлярря жакйагдлі в омжгукат гав-
лщмгодущкмгм сіймпмса-кардоіайіпра 
Ддкмкоіра, кмрози гмймвлзк жавгал-
ляк вбафав нмяплдлля сдлмкдлу 
оуту жа нозлузнмк гдрдокіліжку [1, 
п. 28-29]. 

Злафдлля ПЗ в гмвдгдллі вігнм-
вігайщлмпрі жа вфзлдлд лдбджндфлд 

гіялля ра жанмгіялу хкмгу вігмкд ж 
гавліт фапів, жагмвгм гм жаомгедлля 
лаукз козкілайщлмгм ноава. Вкажівку 
ла ПЗ кіе гіялляк і имгм лапйігка-
кз латмгзкм у лаигавліхзт Шукдо-
пщкзт жакмлат (21 пр. гм л.д) в якзт, 
жмкодка жажлафдлм: «Якцм трм-
лдбугщ угаозрщ гмфку фмймвіка і вмла 
віг рмгм вроарзрщ нйіг пвмєї уром-
бз…».Нмокз алаймгіфлмгм жкіпру 
лаявлі і в жакмлі уаоя Вавіймлії Ха-
ккуоані (18 пр. гм л.д) в якзт вкажу-
єрщпя (кмвмы гедодйа):  

«(206) Епйз фдймвдк пзйщлм уга-
озй фдймвдка з лалдп дку оалу…» ра 
«(207) Епйз нмрдондвхзи укдо мр 
нмбмдв…», гайі лавмгярщпя взгз віг-
нйарз [2, п. 27]. 

Піжліхд жакмлз Доакмлра (621 о. 
гм л.д ) і Рзкпщкмї ікндоії рде вз-
жлафайз лаявліпрщ ПЗ кіе гіялляк і 
лапйігкмк. Згіглм рабйзуі VIII – 
«Епйз нозфзлзр фйдлмводгзрдйщпр-
вм…» ра « Епйз оукми зйз найкми 
нмводгзр кмпрщ пвмбмглмку фдймвд-
ку…», гайі ілхі взгз гіялщ і каоа-
ліпрщ жа вфзлдлля [3, п. 90-98]. Поа-
вмві акрз Євомндипщкзт кмомйівпрв 
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оаллє-сдмгайщлмгм ндоімгу вігмбоа-
еайз кажупз ра впралмвйывайз нмка-
оалля жа оіжлі взгз гіялщ. 

В ноавмвзт гмкукдлрат Кзївпщ-
кмї Рупі (11 пр.) вбафаймпя лаявліпрщ 
ПЗ кіе нмпягалляк ла мпмбу і жанм-
гіялмы хкмгмы, в якзт вкажуваймпщ: 
«Якцм (трм лдбугщ) угаозрщ (кдфдк) 
нм оууі  і вігпіфд її абм вмла впмтлд, 
рм віл (взлуварзи) нйарзрщ…» [4, 
п. 23-25], гайі лавмгярщпя омжкіоз 
нмкаоалщ. В Затігліи Євомні гоугмгм 
рзпяфмйірря, нзралля ном ПЗ ноз 
вфзлдллі нмпягалля ла мпмбу і вйап-
ліпрщ буйм жасікпмвалм в Курылат 
Бмвджі (1283) ра в жбіокат Швабпщкд 
і Сакпмлпщкд ждоуайм [14 – 16 пр.] , а 
нак’ярка ноава «Каомйіла» (1532 о.) 
вед взпвірйывайа і кмкнйдкп мбпра-
взл, цм лайдеарщ гмпйігедллы ж 
кдрмы гмвдгдлля ПЗ у вфзлдллі 
жймфзлу [3, п. 292]. 

На гоулрі гмпвігу Затіглзт гдо-
еав в уаопщкіи Рмпії нзралля ном ПЗ 
вндохд буйм жакоінйдлм у «Вмїлпщ-
кзт аорзкуйат» Пдроа I, якзкз впра-
лмвйываймпя нмкаоалля (кмвмы 
гедодйа) - «мрпдфдлзк гмймвш», 
«...дпйз крм кмгм вмйды з лаомфлм 
бдж луегш з бдж пкдордйщлмгм проата 
укдорвзр зйз убдр дгм, ракм фрм мр 
рмгм укодр…», а гайі жапрдодедлля : « 
Нм лагйдезр нмгйзллм вдгарщ, фрм 
пкдорщ впдкмлдфлм мр бзрщя нозкйы-
фзйапщ…». Ммопщкзи прарур рде вз-
кагав гмпйігедлля ПЗ кіе гіялляк і 
имгм лапйігкакз, в якмку буйм жа-
жлафдлм: « Крм кмгм убщдр ракм, фрм 
мл лд рмр фап, лм нм лдкмрмомк вод-
кдлз укодр, рм лагйдезр м рмк пвз-
гдрдйщпрвмварщ лакоднкм, фрм мл рдт 
нмбмдв укдо» [5, п. 163]. 

В номудпі бмомрщбз іж жймфзлліп-
ры, в Євомні смокувайзпщ рдмоії ПЗ 
в Козкілайщлмку ноаві. В пуфапліи 
лавфайщліи йірдоаруоі Укоаїлз (у 
лаикоацмку ваоіалрі нігоуфлзка) 
лавмгярщпя роз рдмоії: «Conditio sine 
qua non»-укмва бдж якмї лдкає лап-
йігку, рдмоія «агдкварлмї нозфзлз» 
ра рдмоія «лдмбтіглмгм пнозфзлдл-
ля». Помрд, в омжвзрку кмлуднуії ПЗ 
ж фапу жаомгедлля лаукз КП, ракзт 
рдмоіи бійщхд і кмела ж лзт смоку-

вайапя ла ндвлзт дкніозфлзт галзт і 
сіймпмспщкзт нмгйягат їт рвмоуів, ра 
влдпйа пвіи вкйаг у лауку козкіла-
йщлмгм ноава. 

З ноавмвзт гедодй вбафаєрщпя, 
цм ла прагії жаомгедлля лаукз КП, 
як і оаліхд, нзралля ном жлафдлля 
ПЗ взлзкає ж омжгйягмк нмпягалщ ла 
езрря і жгмомв’я йыгзлз, рмбрм, ж 
фапів смокувалля вірайщлмгм ноава 
(віг йар. Vitalis-езррєвзи). Навм-
гзрщпя, цм ндохзкз ірайіипщкі ыоз-
прз пдодгліт віків омжомбзйз ояг 
ноавзй які, ла їт гукку, пнозяйз 
вралмвйдллы вігнмвігайщлмпрі жа 
вбзвпрвм, цм буйм лапйігкмк лалд-
пдлля нмоалдлщ нмрдоніймку. 

Ірайіипщкі ноавмжлавуі рзт фапів 
вваеайз, цм гйя лапралля вігнмвіга-
йщлмпрі жа вбзвпрвм лдмбтіглд бджнм-
пдодглє нмжбавйдлля езрря йыгзлз 
жлаояггяк жймфзлу (угао пмкзомы, 
фз іл. нодгкдрмк, нмпроій внозруй, 
рмцм), жа нозлузнмк (ла 
йар. Corpore пorpori)-рійдплзк внйз-
вмк ла рійдплу оіф, а бугщ-яка ілха 
мбправзла, яка пнозяйа лапраллы 
лапйігків, гм увагз лд пнозикайапщ. 
Тмку, ндохмы в кмлуднуії ПЗ в КП 
взжлалм рдмоіы «взляркмвмї (ла 
омп.кмві зпкйыфзрдйщлми) нозфзлз», 
цм псмокувайапя ніг внйзвмк аоіп-
рмрдйівпщкмгм вфдлля ном «Cauza 
effisiens-пнмлукаыфа нозфзла». Мд-
рмгмймгіфлзк взрмкмк  рдмоії і пурлі-
пры нмгйягу ла ПЗ буйм омжкдеу-
валля бджукмвлм пкдордйщлзт нмоа-
лдлщ і лдпкдордйщлзт. Наявліпрщ ПЗ 
кіе нмоалдллякз і лапралляк пкдорі 
взжлаваймпя йзхд у взнагкат, кмйз 
пкдорщ лапрайа гм жбігу «Козрзфлзт 
40 глів», цм буйм нмв’яжалм ж одйі-
гіилзк нмгйягмк ла нмгіы [6,  
п. 164]. 

Рмжомбйдла ірайіипщкзкз ыозп-
ракз рдмоія пнмфарку кайа номгодпз-
влд жлафдлля, айд в 19 пр., в коаїлат 
Затіглмї Євомнз ж нзралщ ПЗ в КП 
лабуйа нмхзодлля рдмоія Conditio…, 
яку ла гоулрі кардоіайів пугмфзлпрва 
омжомбйяв лікдущкзи ыозпр М. Буоі 
і гмвмгзв, цм бугщ-яка мкодка пзйа, 
в р.ф. гії йыгзлз, нмвзлла бурз вз-
жлала вігнмвігайщлмы жа лапйігмк у 
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нмвлмку мбпяжі, жгіглм имгм лднмгі-
йщлмпрі [5, п. 165], рмбрм, ж ндодгба-
фдлля оівлмжлафлмпрі впіт нмндодгліт 
бйзжщкзт і віггайдлзт укмв, і ґоул-
рувайапщ ла сіймпмсії нмжзрзвіжку. В 
рі фапз рдмоіы Conditio … нігрозку-
вав взгарлзи козкілайіпр, нодгправ-
лзк пмуімймгіфлмї хкмйз КП 
Ф. Ліпр, а оіжлі нмжзуії в рйукафдллі 
рдмоії жаикайз і омпіипщкі ыозпрз 
С. П. Ммкозлпщкзи, М. Д. Сдогієв-
пщкзи (в 1880 о.), М. С. Тагалудв (в 
1902 о.) ра іл. 

В лаукмвзт гедодйат  гмвмгзрщ-
пя, цм кдрмгмймгіфлд мбгоулрувалля 
рдмоії Conditio … буйм жанмжзфдлм ж 
сіймпмспщкмї йірдоаруоз ном лмвд 
кдталіпрзфлд нозомгмжлавпрвм, якд 
лд омжкдемвувайм мб’єкрзвлм іплуы-
фзт і взнагкмвзт жв’яжків кіе явз-
цакз кардоіайщлмгм пвіру. Та в ла-
вфайщліи йірдоаруоі, яка взгаваймпя 
Лдлілгоагпщкмы хкмймы КП, рдмоія 
Conditio… взжлафайапщ як дквівайдл-
рла, цм ґоулрувайапя ла нозлузні 
Conditio… - укмва бдж якмї лдкає 
лапйігку [6, п. 277]. 

В кілуі 19 пр. лдгмйікз рдмоії 
Conditio… пнмлукайз козкілайіпрів 
гм її вгмпкмлайдлля абм првмодлля 
лмвмї рдмоії. Таку (лмву) рдмоіы «вз-
оіхайщлмї укмвз» смокував 
К. Білгілг, кмрози ж упіт нмндодгліт 
укмв нмгії лакагавпя взжлафзрз 
укмву, яка буйа взоіхайщлмы. Поз-
фзлмы нмгії взжлавав р. жв. нмжзрзв-
лі укмвз, які пнозяйз в лапраллі 
лапйігку нмгії і гмпягйз ндодвагу лаг 
лдгарзвлзкз (номрзгіыфзкз), цм 
буйм ндохзк комкмк гм омжвзрку 
гуккз ном пурліпрщ ПЗ в козкілайщ-
лмку ноаві. Вгмпкмлайзрз рдмоіы 
Conditio… лакагавпя і омпіипщкзи 
козкілайіпр Н. Д. Сдогієвпщкзи, влд-
пдлляк в омжукілля нозфзллмпрі в 
КП дйдкдлра взлз і нозфзлмы вз-
жлавав гіялля, в кмкдлр вфзлдлля 
якмгм буйа кмейзвіпрщ ндодгбафзрз 
имгм лапйігкз [5, п. 175]. 

В омжвзрку кмлуднуії ПЗ в КП 
ла нмфарку 20 пр. в гдоеават Затіг-
лмї Євомнз ніпйя рдмоії К. Білгілга, 
лабуйа нмхзодлля рдмоія «агдквар-
лмї нозфзлз» омжомблзкмк якмї вз-

жлаєрщпя сіжімймг І. Козж. Зкіпр рдм-
оії і пугедлщ аврмоа жвмгзрщпя гм 
нмймедлщ: нм-ндохд, мб’єкрзвла км-
ейзвіпрщ ПЗ ндодгбафає жлалля ном 
рзнмві жв’яжкз кіе явзцакз і, нм-
гоугд, ноз взоіхдллі нзралля ном 
ПЗ кіе укмвмы і лапйігкмк в мкод-
кмку взнагку, лдмбтіглм кмозпрува-
рзпя «жагайщлзк гмпвігмк» і 
ж’япуварз фз кмгйа гала укмва вжага-
йі нозвдпрз гм ндвлмгм лапйігку [5, 
п. 176-180]. Так був вфзлдлзи лапру-
нлзи комк гм смокувалля ілрдйдк-
руайщлмгм омжвзрку гмпйіглзка нмгії 
жймфзлу. 

В алгйм-пакпмлпщкмку пугмфзлп-
рві, смокувайапя рдмоія «бйзефмї 
(бджнмпдодглщмї) нозфзлз», яка пнз-
оайапя ндодваелм ла роагзуії алг-
йіипщкмї гмкрозлз нодудгдлрів [6, 
п. 279]. В пуфаплмку алгйм-акдоз-
калпщкмку ноаві нзралля ном ПЗ і 
взлу взоіхуєрщпя як єгзлд уійд, ном 
«лаибйзефу нозфзлу», бдж взжла-
фдлля її кде. Позфзлліпрщ в уіи рдм-
оії омжгйягаєрщпя як ноакрзфла муі-
лмфла кардгмоія, - рмбрм, лдмбтіглзк 
є лд впралмвйдлля одайщлмгм ПЗ, а 
муілка гіи нігпуглмгм. Опмбйзвмпрі  
ракмгм нігтмгу нмяплыєрщпя вігпур-
ліпры в коаїлат Затмгу лаукмвзт 
козрдоіїв гмпйігедлля ПЗ кіе жйм-
фзллзк гіялляк і имгм лапйігкакз 
[7]. 

В нмвмєллзи фап рдмодрзк ноава 
ФРН Г. Вдлждйщ омжомбзв р. жв. 
«Філайщлу рдмоіы» ПЗ в КП (в 
1958 о.). Філайіпрз жймфзллд гіялля 
омжгйягаырщ як вмйы, а внйзв ла 
мб’єкр нмпягалля і жагайщлі жакмлз 
нозфзллмпрі жандодфуырщ. Ндбджндка 
вмйі, жгіглм рдмоії, жакйыфаєрщпя в 
сілайщліи пноякмвалмпрі гіи пуб’єкра 
жймфзлу, і взжлафайщлзк кмкдлрмк 
вваеаырщ лд лдбджндку нмгії, а 
пноякмваліпрщ вмйі, - сілайщліпрщ [6, 
п. 43]. В ілхзт лаукмвзт гедодйат 
вкажуєрщпя, цм ж нмжзуії Вдлждйя 
сілайщла гіяйщліпрщ пкдомвала ла 
уійщ, рмгі як нозфзлла ла взнагкм-
взи оджуйщрар [8, п. 85-87]. 

В ноавмвіи лаууі кмйзхлщмгм 
Рагялпщкмгм Смыжу, ж нзралщ ПЗ в 
КП лабуйа фзллмпрі, (як лавдгдлм в 
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лавф. йірдоаруоі) првмодла А. А. Пім-
лркмвпщкзк рдмоія «лдмбтіглмгм 
пнозфзлдлля». Згіглм нубйікауіи, 
гмпйігедлля ПЗ в КП Смыжу в гіип-
лмпрі омжнмфаймпщ у нмвмєллі фапз, в 
ноауят Н. Д. Дуокалмва (1945,1948), 
М. Д. Шаогмомгпщкмгм (1947,1956), 
А. А. Пімлркмвпщкмгм (1949, 1961), 
А. Н. Тоаиліла  (1950, 1960), 
Т. Цдодрдйі (1949, 1957, 1963), ра 
В. М. Кугоявудва (1950, 1952, 1960 
омкат). 

В бібйімрдкат Смыжу буйз лаявлі 
і лаукмві ноауі омпіипщкзт козкіла-
йіпрів гмодвмйыуіилмї днмтз, 
М. Д. Сдогієвпщкмгм (1880  о.), 
М. С. Тагалудва (1902 о.), С. П. Мм-
козлпщкмгм (1905 о.) ра іл, які рйу-
кафзйз рдмоіы Conditio… і, вмглмфап, 
вігпрмывайз пакмпріилу кмлуднуіы 
нозфзллмпрі в КП [5, п. 163-182], а 
Пімлркмвпщкзи взявзв ракі ноауі ра 
нмймедлля рдмоії Conditio… (лдмб-
тіглмї укмвз) і ндодікдлував у рдм-
оіы «лдмбтіглмгм пнозфзлдлля». В 
нмпіблзку жомбзв взплмвмк, цм нз-
ралля ном козкілайщлу вігнмвігайщ-
ліпрщ кмед правзрзпщ рійщкз віглмп-
лм лапралля лдмбтіглзт лапйігків 
гіялля в кмлкодрлзт укмват. 

Тйукафдлля рдмоії, «првмодллмї» 
Пімлркмвпщкзк буйм акрзвлзк і 
В. М. Кугоявудв в кмлмгоасії омжк-
озрзкував. Тмгі аврмо рдмоії взжлав 
лаявліпрщ ПЗ, кмйз в оджуйщрарі 
вфзлдлля гіялля, взлзкає лапралля 
лапйігку. Та В. М. Кугоявудв гмнмв-
лзв, цм ПЗ кмед бурз взжлалзи 
дйдкдлрмк пкйагу жймфзлу, кмйз 
омжвзваєрщпя в кдеат віг првмодлля 
одайщлмї кмейзвмпрі лапралля лап-
йігку гм ндодрвмодлля в гіипліпрщ. В 
пуфаплмку нігоуфлзку жа одг. 
Л. Коугйікмва лавмгзрщпя, цм в 
козкілайщлмку ноаві РФ взгійяєрщ-
пя гдлдрзфлзи апндкр кіе нозфзлмы 
і лапйігкмк жймфзлу, айд лажва рдмоії 
лд смокуєрщпя [9]. 

Віглмплм рдмоії «лдмбтіглмгм 
пнозфзлдлля» в 20 пр. лаибійщх 
«бмимвзкз» буйз омжпугз Т. Цдод-
рдйі. В гзпдорауії (1949 о.), козрзку-
вайа рдмоії ПЗ в ноаві жатіглзт гдо-
еав і гмвмгзйа, цм ноз впралмвйдллі 

ПЗ лдмбтіглм кдоуварзпя нозлузна-
кз (ла кмві гедодйа) – «одайщлми 
вмжкмелмпрз вкдхарщпя в мбчдкрзв-
лзи тмг пмбшрзи»,  а фз кайа мпмба 
кмейзвіпрщ гіиплм внйзлурз ла мб-
правзлз, взоіхуєрщпя пугмк. Піжліхд 
вігіихйа віг нмндодгліт жагуків і 
гмвмгзйа, цм лапйігмк жймфзлу вз-
лзкає, кмйз гіялля буйм мглзк іж  
укмв имгм лапралля, ра в нігоуфлзку 
ЛГУ гмнмвлдлм, цм Т. Цдодрдйі ноз-
гавайа жлафдлля прундлы пнозфз-
лдлля лапйігку гіялляк [6, п. 227].  

В оджуйщрарі ракзт козрзфлзт  
омжпугів, в кмлмгоасії (1963 о.) 
Т. Цдодрдйі нозихйа гм взплмвку, цм 
рдмоія «лдмбтіглмгм пнозфзлдлля» лд 
ужгмгеуєрщпя ж нмймедлляк гіайдк-
рзфлмгм кардоіайіжку і номнмлувайа 
гйя гмвдгдлля ПЗ в КП кдоуварзпя 
ноавзйакз рдмоії Conditio… [8, п. 88], 
рмбрм, ла оівлі пвмїт «гмкрмопщкзт» 
жлалщ, лд жкмгйа упвігмкзрз пурлмпрі 
узт рдмоіи, нмбугмвалзт ла гдрдокі-
лайщлмку жв’яжку кдталіузжку. 

Взжлалля алрзлаукмвмї нмжзуії 
лаявлд в нігоуфлзку жа одг. 
І. Ф. Кужлдумвмї, в якмку лавмгярщпя 
гві рдмоії – дквівайдлрла (Conditio…) 
і агдкварла. Наукмвзк жлафдлляк 
ндохмї вкажалм нмймедлля ном «лд-
мбтіглу укмву» і Кмлуднуія омжомб-
йдла Т. Цдодрдйі, а агдкварлмї – ом-
жкдеувалля нозфзлз і укмв, ра лая-
вліпрщ в лікдущкіи гмкрозлі ПЗ рдм-
оії озжзку. Ілхзт рдмоіи і яка взжла-
єрщпя в Козкілайщлмку ноаві РФ – 
лд лавмгзрщпя [10, п. 244]. 

Згіглм нмяплдлщ у пуфаплзт сі-
ймпмспщкзт гедодйат, лдмбтіглзк є 
рд, цм жа ндвлзт укмв мбмв’яжкмвм 
лаявлд абм нмвзллм бурз і ракд нм-
лярря бдод пвіи нмфармк ж армкіпрзкз 
Ддкмкоіра, цм лабуйа нмхзодлля в 
кдталіпрзфлмку кардоіайіжкі 17-
18 пр., в днмту взгарлзт гмпяглдлщ ра 
війщлмгукпрва в Євомні. Діайдкрзка 
лдмбтіглмпрі в нозомглзт укмват 
нмйягає в рдлгдлуії мб’єглалля оіж-
лзт влуроіхліт вйапрзвмпрди одфди і 
номудпів. Такзи жв’яжмк жукмвйдлзи 
впік нмндодглік тмгмк омжвзрку 
мб’єкрів, жа ндвлзт укмв іплувалля і 
вжаєкмгії [1, п. 218-219].   
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В козкілайщлм-ноавмвзт віглм-
пзлат ПЗ вжаєкмгії ндвлзт мб’єкрів 
лд кає влуроіхлщмгм пріикмгм (ноз-
омглмгм) жв’яжку їт пкйагмвзт. В 
пзпрдкі «жймфзллд гіялля-лапйігмк» 
ПЗ є кажуайщлм-гдлдрзфлзк, лаяв-
лзи у вужщкм взжлафдлмку ланоякку 
пнозфзлдлля лапйігків і сікпуєрщпя 
як ймкайщлзи ра кмлкодрлі пкйагмві 
лднозомглмї вжаєкмгії. Вйаплд рмку, 
лдмбтігліпрщ пнозфзлдлля лапйігків 
лдкмейзвм жвмгзрз гм мкодкмгм 
кажуайщлмгм сакру, номрзноавлмгм 
гіялля. Коік рмгм, нозфзлла жайде-
ліпрщ лапйігків жймфзлу таоакрдозжу-
єрщпя і ндвлмы взбіокмвіпры, пноя-
кмваліпры гії ла гмпяглдлля взжла-
фдлмї уійі, цм є таоакрдолзк у псдоі 
упвігмкйывалмгм вмйщмвмгм гіялля. 
Лыгпщкі вфзлкз, жа пурліпры, гдрдо-
кілмвалі жмвліхлікз і влуроіхлікз 
кмрзвакз, а лдмбтігліпрщ у лапйігкат 
жймфзллзт гіялщ взпрунає як кдра [1, 
п. 220], мглак, і жа ракзт мбправзл, 
ліякмї лдмбтіглмпрі у жймфзллмку 
пнозфзлдллі хкмгз мпмбі фз пупні-
йщпрву лд буйм ж фапів гії жакмлів 
хукдопщкмї рдмкоарзфлмї узвійіжауії. 

В лавфайщліи йірдоаруоі гм омж-
нагу Рагялпщкмгм  Смыжу віглмплм 
ПЗ буйм вігкіфдлм, цм првмодла Пі-
млркмвпщкзк рдмоія цм «лдмбтіглзт і 
взнагкмвзт нозфзллзт жв’яжків», 
бажуєрщпя ла кардгмоіят гіайдкрзкз, 
ра нозгавайа жлафдлля нозжлаку 
пкйагу жймфзлу рійщкз лдмбтіглмку 
нозфзллмку жв’яжку, ла вігкілу віг 
рдмоії Conditio… [11, п. 121-140]. Пі-
жліхд алрзлаукмвд рйукафдлля ПЗ 
номгмведлм і рде вкажалм, цм кдрм-
гмймгіфлзи нігтіг рдмоії «лдмбтіглм-
гм пнозфзлдлля» кає номяв у лагал-
лі жлафдлля ПЗ як мжлакз 
мб’єкрзвлмї прмомлз пкйагу жймфзлу, 
кмйз лапйігмк є лдмбтіглзк [12, 
п. 138-144]. 

В нігоуфлзкат Науімлайщлмї 
ыозгзфлмї акагдкії Укоаїлз ікдлі 
Яомпйава Мугомгм бійщх ймгіфлм 
лавмгзрщпя, цм кмела ж лаявлзт 
рдмоіи ж ндвлмы лаукмвмы мбґоулрм-
валіпры омжгйягає номбйдку ноз-
фзллмпрі в КП. Тдмоії каырщ лзжку 
бджпуклівлзт нмжзрзвлзт якмпрди, а 

козрзфлі жауваедлля мбгоулрмвалі 
омжвзркмк лаукз КП і кмела ж лзт 
кмед бурз гмнмвлдла лмвзкз нмйм-
едллякз. І гайі, цм гіялля взпрунає 
лдмбтіглмы укмвмы, бдж якмї лдкме-
йзвд лапралля лапйігку [13, п. 120-
126]. Вмглмфап жауваезкм, цм в ніг-
оуфлзкат мкодкзт аврмоів, взгалзт в 
пуфаплі омкз, вігпурлє лаукмвд рйу-
кафдлля пурлмпрі ПЗ в Козкілайщ-
лмку ноаві. 

В 21 пр. ла рдозрмоії Стіглмї Єв-
омнз вфзлдлі гмпйігедлля ПЗ в КП. 
В 2000 о., в СПб буйа мнубйікмвала 
кмлмгоасія В. Б. Майіліла [14], віг-
лмплм якмї лаукмвуі уійкмк віолм 
вігкірзйз, цм Майіліл лд нозиляв 
гм увагз оджуйщрарз гмпйігедлщ ПЗ 
в КП, номвдгдлі в 20 пр. і жайзхзвпя 
нозтзйщлзкмк гавлм омжкозрзкмва-
лмї рдмоії Conditio… Дмпйіглзк лд 
упвігмкзв, цм ПЗ у жймфзллмку гі-
яллі кає мб’єкрзвлі кдеі оухіилмгм 
внйзву, в лмокат КК вігнмвігайщ-
ліпрщ мпмбз взжлафаєрщпя, вмглмфап і 
мбкдеуєрщпя кмлкодрлзкз укмвакз 
одайщлмї гіиплмпрі. І рійщкз лавдгдлі 
в жакмлі мбправзлз взжлаырщпя лдмб-
тіглзкз і гмпрарлікз гйя лапралля 
вігнмвігайщлмпрі мпмбз жа вфзлдлд 
гіялля. В гмнзпат Майіліла лаявлі і 
гдякі нмжзрзвлі, ра ілхі пундодфйзві 
омжпугз нм оіжлзк мбправзлак ПЗ, а 
одудлжії лдгмпрарлщм мб’єкрзвлі [15, 
п. 254-258]. 

В 2003 о. ла рдозрмоії Стіглмї 
Укоаїлз мнубйікмвалм гмпйігедлля, 
нмомгедлд Н. М. Яокзх жа рдкмы 
«Тдмодрзфлі номбйдкз ПЗ в КП (сі-
ймпмспщкм-ноавмвзи алайіж)», взкм-
лалзи ла вігнмвіглмку оівлі сійм-
пмспщкзт нмяплдлщ, ж взжлалляк впіт 
рдмоіи гмуійщлзкз ноз омжгйягі нм-
гіїї жймфзлу. Навдгдлм мкодкі взгз 
нозфзллмгм жв’яжку і ілхі нзралля, 
ра взплмвмк аврмоа гмпйігедлщ, жгіг-
лм якмгм у сіймпмсії єглмпрі гукмк 
лд кає, ноакрзфлм ж емглмї номбйд-
кз [16]. 

Ційкмк віолм. Фіймпмспщка 
хкмйа лікмйз лд жакілфзрщ пвмїт ом-
жгуків, номгмвезрщ і ла іл. нйалдрі, а 
дтм пуклівів ном лзт лд прзтлд, бм 
пуклівз і є нпзтмймгіфлзк кмодлдк 
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сіймпмсії [1, п. 21]. Та жлакдлзрзи 
гмкрмо Фаупр пвмгм фапу врійывав 
пзквмй йыгпщкмгм омжуку і пуклівів 
у лдмбтіглмпрі жлалля [17, п. 526], і 
номгмймпзв: «у сіймпмсіы влзк, гм 
коаы впіт лаук гіихмв – і ноавлзк і 
бмгмпймв» [18, п. 91]. І рак жбуваєрщ-
пя, нубйікауії пуфаплзт аврмоів жа 
лажвмы «Фіймпмспщка кардгмоія 
нозфзллмпрі…»бджпуклівлм, є сійм-
пмспщкзкз… 

В 2005 о. мнубйікмвалм гмпйі-
гедлля О. Л. Тзкфука [19], в якмку 
гмвмгзрщ ндодвагз бджнмпдодглщмгм 
(ноякмгм) нозфзллмгм жв’яжку, кмйз 
гіялля є пакзк бйзелік гм лапйігків 
і пвмї гмвмгз мбгоулрмвує «кіййдвпщ-
кзкз» кдрмгакз, ном лджкіллд ла-
пралля жа мглієы нмгієы гоугмї [20 
п. 260], кіййдвпщкі  кдрмгз вваеає 
ймгіфлзкз і лд упвігмкйыє, цм коз-
рзфла муілка ракзт лаявла в лаукм-
взт взгаллят. 

 Загмвгм гм жагуків гмпйіглзка 
буйм вігмкзк, цм Де. Ср. Міййщ ПЗ 
рйукафзв ж нмжзуіи нмжзрзвіжку, 
кдталіпрзфлмгм уявйдлля, як лджкіл-
лд нмєглалля нмгіи, в якзт нмндодг-
лі укмвз мглакмвм лдмбтіглі гйя 
взлзклдлля лапрунлзт, [5, п. 170]. 
Вігнмвіглм, в гмнзпат Тзкфука «ом-
жквійз» ймгіпрзфлі омжпугз, цм пвіг-
фарщ ном вігпурліпрщ лдмбтіглмгм 
гмпвігу гмпйігедлщ ПЗ в козкілайщ-
лмку ноаві. 

В гмгармк вігкірзкм, цм в укм-
ват гмпяглдлщ днмтз ілсмокауіилзт 
рдтлмймгіи, номбйдкз гмвдгдлля ПЗ 

в КП жбійщхуырщпя і нмродбуырщ 
вігнмвіглзт жлалщ, мпкійщкз КП в 21 
прмйіррі - лаука ном бмомрщбу ж гд-
кмлакз  лахмгм бурря. Злафла фап-
рзла жймфзллзт гіялщ лдбджндфлзт 
гйя пупнійщпрва, лаявла в дкмлмкікм-
сілалпмвіи (біжлдпмвіи) псдоі, в дйд-
кромллм-ілсмокауіиліи  ра нмв’яжалі 
ж номудпакз взкмозпралля і лдбдж-
ндфлзт кардоіайів, одфмвзл фз оіж-
лзт кдталіжків. За ракзт укмв, вфз-
лывалі номрзноавлі гіялля, - уд хз-
омкд кмйм мбправзл, а гдрдокілалрз 
(в р.ф. кмлгзуімлайщлі і пнмлукаыфі, 
ілсмокауіилі і сулкуімлайщлі) ла-
йдеарщ лаукмвмку гмпйігедллы, ж 
кдрмы впралмвйдлля ПЗ у пзпрдкі 
«жймфзллд гіялля-лапйігмк».  

Позфзла лд йзхд ндодгує лапйі-
гмк у фапі, айд и хйятмк ндодлмпу 
вйапрзвмпрди нодгкдру і длдогії гі-
ялля, мбукмвйыє имгм взлзклдлля і 
лаявліпрщ; вігмбоаеує одайщлі проук-
руолі, сулкуімлайщлі, гзлакіфлі ра 
іл. мпмбйзвмпрі  жв’яжку гіялля  і 
мб’єкра внйзву, і ла мплмві ракмгм 
номудпу в козкілайщлмку ноаві 
ноакрзфлм псмокувайапщ і гієва в 
пуфаплу днмту “кажуайщлм-гдлдрзфла” 
рдмоія нозфзллмгм жв’яжку. А нзрал-
ля ном ПЗ гіялщ і лапйігків в пуфап-
лзт багармсакрмолзт рдтлмгдллзт 
номудпат, в якзт гдрдокілалрлі 
жв’яжкз взвфає і лаука догмлмкіка, 
кмейзвм взкйапрз мкодкм, а ноав-
лзкак гмуійщлм жомжукірз гіайдкрз-
ку ракмгм сдлмкдла козкілайщлмгм 
ноава. 
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Ммфкмх Я. В. Пом рдмоії нозфзллмгм жв’яжку в козкілайщлмку ноаві 
Дмпйігеуєрщпя жаомгедлля кмлуднуії ном нозфзллзи жв’яжмк у пзпрдкі «жймфзл-

лд гіялля – лапйігмк », ла мплмві лмок жакмлів кзлуйзт фапів. Фмокувалля і омжвз-
рмк рдмоіи нозфзллмгм жв’яжку, їт оіжлмвзгз в гдоеават лаявлзт пзпрдк ноава, ж 
воатувалляк ноакрзфлмгм гмпвігу і лаукмвмгм оівля гмпйіглзків нм галіи рдкі. 

Кйыфмві пймва: жймфзллд гіялля, лапйігмк, жв’яжмк, ноакрзка, рдмоія. 
 
 
Ммфкмх Я. В. О рдмозз нозфзллми пвяжз в угмймвлмк ноавд 
Ипйдгудрпя жаомегдлзд калуднузз м нозфзллми пвяжз в пзпрдкд «нодпрунлмд 

гдялзд – нмпйдгпрвзя» ла мплмвалзз лмок жакмлмв номхйшт вдкмв. Дайдд смокзом-
валзд з омжвзрзд рдмози нозфзллми пвяжз, зт взгш в гмпугаопрвдллшт лайзфлшт 
пзпрдк ноава, п уфдрмк ноакрзфдпкзт гмпрзедлзи з лауфлмгм уомвля зпйдгмвардйди 
нм галми рдкд.  

Кйыфдвшд пймва: нодпрунлмд гдялзя, нмпйдгпрвзя, нозфзллая пвяжщ, ноакрзка, 
рдмозз. 

 
 
Mochkosh Ya. On the theory of causation in criminal law 
The origin of conception is investigated about causalconnection in the system 

"criminal actconsequence", on thebasis of norms of laws of past tenses.In future forming 
and development of causal communicationtheories, their varieties in the states of the 
present systems ofright, on soil of practical experience and scientific level ofresearchers on 
this topic.               

Key words: criminal act, consequence, connection, practice, theory. 

 




