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Супнійщлм лдбджндфлі лапйігкз – 
жавдохайщлзи дйдкдлр пкйагу жймфз-
лу, а кдталіжк жанмгіялля хкмгз 
мпмбі, пупнійщпрву фз гдоеаві, хйя-
тмк оуилівлмгм внйзву кмед бурз 
оіжлмкалірлзк і взжлафаєрщпя в лмо-
кат КК Укоаїлз. Зайделм віг таоак-
рдоу гіялля, нодгкдра нмпягалля ра 
вдйзфзлз хкмгз, пупнійщлм лдбджндфі 
лапйігкз кмейзвм взжлафзрз, як ла-
пралля одайщлмї хкмгз фз лдкзлуфмї 
жагомжз взлзклдлля, ра жа прундлдк 
ряекмпрі і вйапрзвмпрякз – сіжзфлмї, 
кардоіайщлмї, кмоайщлмї і нмйірзфлмї. 

Супнійщлм лдбджндфлі лапйігкз, – 
уд лдгарзвлі жкілз мб’єкра нмпягалля, 
які взоаеаырщпя у кардоіайщлмку ра 
лдкардоіайщлмку таоакрдоі, фз в нм-
рдлуіиліи жагомжі їт взлзклдлля, вз-
жлафаырщ прунілщ лдбджндфлмпрі жйм-
фзллзт гіялщ ра внйзваырщ ла нозж-
лафдлля кіоз нмкаоалля. Оред, хкм-
га – уд нмжбавйдлля езрря, пнозфз-
лдлля рійдплзт ухкмгедлщ, взйуфдл-
ля фз нозвйаплдлля фуемгм каила, 
нозлзедлля гіглмпрі мпмбз ра ілхі 
пупнійщлм лдбджндфлі  хкігйзві лап-
йігкз, вкажалі в лмокат КК Укоаїлз, 
айд в пуфаплзт взгаллят гоулрмвлм 
лд гмпйігеуырщпя. 

В іпрмозфлмку апндкрі, лаигавлі-
хі нак’яркз ноава, нмфзлаыфз  ж фа-
пів Шукдопщкмї рдмймгіфлмї узвійіжа-
уії (XXI-XX пр. гм л.д.)[1], взжлафайз 
хкмгу гіялщ як лдбджндфлу жа укмвз,  
якцм трм лдбурщ хрмвтлув гмфку 
фмймвіка і вмла вроарзйа нйіг пвмєї 
уромбз ра іл. Напралля лапйігку ра-
кзт гіялщ буйм нмфаркмк взжлафдлля 
вігнмвігайщлмпрі ра ніжліхд лаправайа 
жа нозлузнмк Тайімла (йар.talionis – 
вмжкджгзд) рмбрм, нмкаоалля оівлд 
вдйзфзлі хкмгз яка жанмгіяла (мкм 
жа мкм, жуб жа жуб). В жакмлат уаоя 
Вавзймлії Хаккуоані  (XVIII пр. гм 
л.д) рде вкажалм: «Якцм фмймвік 
уфзлзрщ гоабіе і бугд пніикалзи, 
имгм пйіг убзрз».В гавлі фапз бійщ-
хіпрщ лмок жакмлів ндодгбафайз нм-
каоалля жа жанмгіялля хкмгз езрры 
мпмбз, рмбрм, нмоухдлля  Вірайщлмгм 
ноава (йар. Vitalis – езррєвзи), в 
якзт сіжзфла  пзйа взжлафайа взкм-
лавфу жатзплу сулкуіы і гмжвмйяймпщ 
фзлзрз пакмпуг.  За жакмлакз Малу, 
праомгавлщмї Ілгії «Хрм ніглікд оуку 
абм найзуы ла йыгзлу, – кає  бурз 
вігоіжала оука». В кзлуйі фапз  гм-
жвмйяймпщ і пнйафуварз жа жанмгіялу 
хкмгу.  
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Піжліхд асілпщкзи жакмлмгавдущ 
Доакмлр (621 о. гм л.д). лагагував,  
цм «взллзи купзрщ в нмгвіилмку 
омжкіоі пнйарзрз жа жанмгіялу хкм-
гу». В гавлщмку Рзкі жакмлакз «XII 
Табйзущ» буйм ндодгбафдлм: «Якцм 
жанмгіє кайіфдлля і лд нмкзозрщпя ж 
нмрдонійзк, рм лдтаи і имку бугд 
жанмгіялд рд пакд» [1, п. 90], в мплм-
влмку, жа гіялля вфзлдлі жа нозлуз-
нмк Corpore corpori – рійдплзк 
внйзвмк ла рійдплу оіф. А Цзудомл 
взпймвзвпя ном жакмлз «XII Таб-
йзущ»: «впралмвйдлм пкдорлу каоу жа 
лдвдйзкд фзпйм жймфзллзт гіялщ, а 
лдмбтіглм  жапрмпувалля і рмгі, кмйз 
трм – лдбурщ  пніварзкд ніплы, яка 
кіпрзрщ лакйдн фз галдбзрщ ілхмгм». 
Ммела нознупрзрз, цм  жакмлмгав-
уі Рзкпщкмї ікндоії упвігмкйы-    
вайз хкігйзвіпрщ ракзт гіялщ, як 
рдндо взжлаєрщпя кмоайщлмы хкм-
гмы.  

В Затігліи Євомні ндохмгм рз-
пяфмйірря л.д., жмкодка, жа жакмлакз 
Фоалкпщкмї гдоеавз (5 пр. л.д) жа 
коагіеку, убзвпрвм взллі омжнйафу-
вайзпщ езрряк [1, п. 144]. Пом ракзи 
пнмпіб нмкаоалля нзпав Ммлрдпк’є: 
«дпйз омжуклмд пуцдпрвм нозфзлзйм 
водг гоугмку омжуклмку пуцдпрву, 
рм млм жапйуедвадр, фрмбш дку вмж-
гайз ракзк ед жймк» [2, п. 164]. В 
гоугмку рзпяфмйіррі бійщх омжхзод-
лд омжукілля хкмгз, нмоівлялм ж 
нмндодглікз  ноавмвзкз гмкукдлра-
кз, взжлафаймпщ у жбіокат Швабпщкд 
і Сакпмлпщкд ждоуайм (12 – 16 пр.) ра 
в нак’яруі ноава «Каомйіла» (1532), 
нмпягалля ла мпмбу ра взкоагдлля 
фуемгм каила омжкдемвувайзпщ жа 
ряекіпры жавгалмї хкмгз,– каймжла-
флмї фз вдйзкмї [1, п. 298]. Та  жгіглм 
жбіолзка Кзївпщкмї гдоеавз «Рупщка 
ноавга», Яомпйав Мугози жа лапйі-
гмк жймфзллмгм гіялля гмнупкав 
комвлу нмкпру, - жа пкдорщ каоарз 
пкдоры, «Кмйз убє, куе куеа, рм 
кпрзрщпя боар убзрмгм, абм ілхі  
боарз…» [3, п. 202]. Та в уаопщкіи 
Рмпії жгіглм «Аорзкуйа» Пдроа I, 
лапйігкз в бійщхіи кіоі буйз нмжба-
вйдлля езрря мпмбз і каоайзпщ віг-
піфдлляк гмймвз [4]. 

В лахіи гдоеаві мплмвлзк жакм-
лмк – Кмлпрзрууієы Укоаїлз взжла-
фдлі уіллмпрі, які мтмомляєрщпя жакм-
лмк ном козкілайщлу вігнмвігайщ-
ліпрщ, - езрря і жгмомв’я  йыгзлз, 
вйапліпрщ, лавкмйзхлє пдодгмвзцд ра 
ілхі ноава і пвмбмгз мпмбз. Напйігмк 
в оджуйщрарі нмпягалля ла ндвлі мбєк-
рз  взжлафаєрщпя жа нозомгмы, мпмб-
йзвмпрякз нодгкдра нмпягалля, і в 
лавфайщліи йірдоаруоі омжгйягаєрщпя 
як мгла іж мжлак мбєкрзвлмї прмомлз 
пкйагу жймфзлу. Та в лаукмвзт гмпйі-
гедллят вкажуєрщпя, цм лапйігмк 
лдомжозвлм нмв'яжалзи іж жймфзлмк, і 
лдкає жймфзлу якзи лд жанмгіыє 
хкмгу мбєкру ла якзи вфзлдлм нмпя-
галля [5, п. 10], а жа  нозомгмы ноа-
вмнмоухдлщ пнозфзлярщпя хкмга і 
пупнійщпрву в уіймку [6, п. 45]. 

В пр. 11 КК Укоаїлз фіркм взжла-
фдлм, цм пупнійщлм – лдбджндфлі лап-
йігкз гіялля, правйярщпя в взлу мпмбі 
жа укмвз, пнозфзлдлля укзплм абм нм 
лдмбдоделмпрі іпрмрлмї хкмгз сіжзф-
ліи фз ыозгзфліи мпмбі, пупнійщпрву 
абм гдоеаві. А гмвдгдлляк лапралля 
хкмгз, є нозфзллзи жв'яжмк номрз-
ноавлмгм гіялля ндвлмї мпмбз ж ла-
прунзвхзкз лапйігкакз. Та мплмвлі 
взгз хкмгз лавдгдлі в лмокат Опмб-
йзвмї фапрзлз КК: сіжзфла – жанмгі-
ялля езрры ра жгмомвы мпмбз, кард-
оіайщла мпмбі, могаліжауії (нігнозєкп-
рву) і гдоеаві, ра нмйірзфла гдоеаві, 
а кмоайщла йыгзлі ра пупнійщпрву. 

Фіжзфла хкмга. В мплмвлмку, в 
омжгійі «Зймфзлз номрз езрря і жгм-
омв’я мпмбз», лавдгдлі лапйігкз – 
жанмгіялля пкдорі, пнозфзлдлля рійд-
плзт ухкмгедлщ (йдгкзт, пдодглщмї 
ряекмпрі і ряекзт) гмвдгдлля гм па-
кмгубпрва, жаоаедлля лдвзйікмвлмы 
твмомбмы, ра лдлагалля гмнмкмгз, 
лавкзплм абм лдмбдоделм, жа оіжлзкз 
кмрзвакз гіялля. 

В  ілхзт омжгійат, жмкодка, в омж-
гійі I Опмбйзвмї фапрзлз пр. 112 ноз 
нмпягаллі ла езрря гдоеавлмгм гіяфа, 
лапйігкз лд вкажалі. В омжгійі XV 
«Зймфзлз номрз аврмозрдру могалів 
гдоеавлмї вйагз» в праррят 345, 346, 
348, 350 КК Укоаїлз лапйігкз ндодг-
бафдлі: вбзвпрвм абм нмгомжа вбзвпр-
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вмк, лалдпдлля нмбмїв, укзплд жанмгі-
ялля йдгкмгм, пдодглщмї ряекмпрі фз 
ряекмгм рійдплмгм ухкмгедлля фз 
вфзлдлля ілхзт лапзйщлзущкзт гіи. 
Такі е лапйігкз в омжгійі XVIII  
«Зймфзлат номрз ноавмпуггя», в прар-
рят 377, 379, 398, 400 КК Укоаїлз. 
Тяекі лапйігкз, жажлафдлі і у віипщкм-
взт жймфзлат у пр.405 КК Укоаїлз 
рійдплі ухкмгедлля, нмбмїв абм ілхі 
лапзйщлзущкі гії. Та в омжгійі «Зйм-
фзлз номрз кзоу і бджндкз йыгпрва, в  
пр. 438 – 443 КК Укоаїлз вкажалм, 
емопрмкд нмвмгедлля ж узвійщлзк 
лапдйдлляк, в нмєглаллі ж укзплзк 
убзвпрвмк, нмвлд абм фапркмвд сіжзф-
лд жлзцдлля гоун йыгди, пкмомфдлля 
фз жанмбігалля гірмлаомгедлмпрі.  

  В жайделмпрі віг пнмпмбу ра 
жлаояггя нмпягалля ла мпмбу, кмеурщ 
лапрунзрз і мпмбйзві лапйігкз. Пйд-
лук Вдотмвлмгм пугу Укоаїлз в нмп-
ралмві омж’яплыє, цм взллзи нмжбав-
йяыфз нмрдоніймгм езрря, упвігмк-
йыє жанмгіялля мпмбйзвзт сіжзфлзт, 
нпзтіфлзт ра кмоайщлзт проаегалщ 
[7, н. 8]. С нозилярряк мпмбйзвм ем-
опрмкзт пнмпмбів нмбмїв, куфдлщ ра 
пзйщлмгм сіжзфлмгм бмйы, йыгзла 
ндодезває внйзв і  мпмбйзвмгм кмоа-
йщлмгм проаегалля. А жапрмпувалляк 
гм мпмбз нпзтмймгіфлмгм внйзву, ем-
опрмкмгм нмвмгедлля, халраеу – 
вфзляє пакмгубпрвм. В пр. 126, 127, 
130 КК Укоаїлз сіжзфлзи бійщ, лалд-
пдлля нмбмїв, куфдлля, ра жаоаедлля 
лдвзйікмвлмы твмомбмы взжлафдлі як 
мпмбйзвзи взг хкмгз, жанмгіялмї 
мпмбі.  

Дм сіжзфлмї хкмгз гмуійщлм гм-
гарз козрдоії таоакрдоу лапйігків, 
пнозфзлдлля рійдплзт ухкмгедлщ: 
нараймгіфлзи – нмоухдлля уійіплмпрі 
і сулкуіи ндвлмгм могалу йыгзлз; 
дкмлмкіфлзи козрдоіи – вроара ноа-
уджгарлмпрі і дпрдрзфлзи – прал жлі-
вдфдлмпрі мбйзффя. Та Пйдлук ВС в 
лавдгдліи Пмпралмві жажлафає, цм 
пугз нмвзллі везварз впіт лдмбтіг-
лзт жатмгів гм нмвлмгм вігхкмгувал-
ля жанмгіялмї нмрдонійзк кардоіайщ-
лмї ра кмоайщлмї хкмгз, а ноз нозж-
лафдллі нмкаоалля воатмвуварз і ря-
екіпрщ лапйігків.   

В КК Укоаїлз взжлафдла кардгм-
оія мпіб яка жа жакмлмк є мпмбйзвзкз  
мб’єкракз, нмпягалля ра жанмгіялля 
сіжзфлмї хкмгз, - уд каймйірлі гірз, 
вагірлі еілкз, лмвмлаомгедлі гірз і 
мпмбз, цм жлатмгярщпя ніг лагйягмк 
мнікз фз нікйувалля. Вкажалм і гіял-
ля, які вфзляырщпя кдгзфлзкз ноа-
уівлзкакз, в лаукмвзт гедодйат ла-
жвалі як яромгдллі жймфзлз [8]. Такі 
гіялля взжлаырщпя жймфзллзкз йзхд 
жа укмвз, кмйз кмеурщ лапрарз ряекі 
лапйігкз, іпрмрла хкмга жгмомвы фз 
пкдорщ твмомгм, а таоакрдо ракзт ла-
пйігків кає розвайу гіы, ра в лмокат 
КК Укоаїлз  взжлафдлі і ракі хкмгз, 
як пріика абм жлафла вроара ноауджга-
рлмпрі, розвайзи омжйаг жгмомв’я. 
Тозваыфі лапйігкз тмфа вваеаырщпя 
мбряеуыфмы мбправзлмы ноз квайі-
сікауії жймфзлу, айд у пр. 67 КК 
Укоаїлз у ндодйік лд вкйыфдлі. Така 
хкмга кмед номявйярзпя і лаправарз 
ніпйя вфзлдлля жймфзлу. 

Мардоіайщла хкмга. Занмгіялля 
кардоіайщлмї хкмгз мпмбі, ндвліи 
упралмві фз гдоеаві взйуфдлляк 
каила, нозвйаплдлляк фз нмхкм-
гедлляк абм жлзцдлляк, взжлафдлм 
в омжгійі VI КК Укоаїлз – «Зймфзлз 
номрз вйаплмпрі». Такзкз лдбджндф-
лзкз гіяллякз, пнозфзляєрщпя хкм-
га, жа взжлафдлляк в лмокат – жлаф-
ла, вдйзкзт омжкіоів, ра мпмбйзвм 
вдйзкзт. Фмокз номяву ракзт жйм-
фзлів є взкоагдлля, гоабіе, омжбіи-
лзи ланаг, нмхкмгедлля абм жлз-
цдлля фуемгм каила, нозвйаплдлля 
нмпагмвзкз мпмбакз, ра іл. Окодкі 
гіялля кмеурщ пнозфзлзрз і рійдплі 
ухкмгедлля абм жагзбдйщ йыгди ра 
ілхі ряекі лапйігкз. Занмгіялля ка-
рдоіайщлмї хкмгз оіжлзт омжкіоів 
(вдйзфзлз), взжлафдлм і в ілхзт омж-
гійат КК Укоаїлз, взйуфдлля фз 
нозвйаплдлляк – аврмкмбійів 
(пр. 289КК) лаокмжапмбів (пр. 308, 
312, 313КК), ра в омжгійі – жймфзлз 
номрз віипщкмвмї пйуебз (пр. 410, 432 
КК).  

В КК Укоаїлз взжлафдлм лдбдж-
ндфлі пнмпмбз, нмхкмгедлля ра жлз-
цдлля каила хйятмк взбуту фз ніг-
найу (пр. 113КК), нмхкмгедлля 
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мб’єкрів нозомглмгм пдодгмвзца 
(пр. 245, 252 КК) абм вфзлдлля лана-
гу ла мб’єкрз нігвзцдлмї лдбджндкз 
(пр. 261, 265 КК), ра нмхкмгедлля 
кагіпроайщлзт номвмгів (пр. 277, 292 
КК). Вкажалм і жанмгіялля хкмгз, 
нмхкмгедлляк каила ноауівлзків 
ПОО (пр. 347 КК), пйуебмвмї мпмбз 
(пр. 352 КК), пуггі (пр. 378 КК), жа-
тзплзка (пр. 399 КК) ра віипщкмвмгм 
каила (пр. 411, 412 КК). Пйдлук 
Вдотмвлмгм пугу  омж’яплыє, цм нод-
гкдрмк жймфзлу якмгм є каилм, кає 
ндвлу ваоріпрщ і є фуезк гйя взллмї 
мпмбз, - уд одфі (оутмкі и лдоутмкі), 
гомхмві кмхрз, уіллі кдрайз і нандоз 
рмцм, а ракме ноавм ла каилм ра длд-
огія каилмвмгм таоакрдоу, дйдкрозфла 
і рднймва [9, н. 2]. Мардоіайщла хкмга 
жавгала гдоеаві, кмед бурз ноякзк 
пнозфзлдлляк, і нмхкмгедлляк  
каила, лдпнйара нмгарків, сікрзвлд 
нігнозєкпрвм ра іл.  

В гмпйігедллі вдйзфзл (омжкіоів) 
хкмгз, ндодгбафдлзт КК Укоаїлз, 
жанмгіялзт вйаплзку у  жймфзлат 
номрз вйаплмпрі,  у псдоі гмпнмгаоы-
валля і ілхзт,  нмпрає жавгалля  ном 
взжлафдлля ваормпрі у гомхмвмку 
дквівайдлрі жавгалзт жбзрків. В ноз-
кіркат гм лмок КК Укоаїлз лагаєрщ-
пя омж’яплдлля вдйзфзлз вігоатувалщ 
іпрмрлмї хкмгз, вдйзкзт омжкіоів, ра 
мпмбйзвм вдйзкзт, цм взжлафаырщ у 
НМДГ. Закмлмк Укоаїлз впралмвйд-
лм нмоягмк  взжлафдлля омжкіоу жбз-
рків жавгалзт нігнозєкпрву, упралмві, 
могаліжауії ноауівлзкакз які є взл-
лзкз у омжкоагаллі, жлзцдллі (нпу-
валлі), лдгмпрафі гмомгмуіллзт кдра-
йів і гмомгмуіллмгм какілля, ывдйіо-
лзт, нмбурмвзт і номкзпймвзт взом-
бів, ра вайырлзт мндоауіи. Дйя мкод-
кмгм взгу уіллмпрди лавдгдлзт у 
жакмлі, омжкіо ваормпрі вігхкмгувал-
ля, гйя гмомгмуіллзт кдрайів взжла-
фдлі у нмгвіилмку, а гмомгмуіллмгм 
какілля – у нмроіилмку, нйаріелі 
гмкукдлрз – рде у нмроіиліи пукі 
ваормпрі. Дйя омжоатулку жбзрків 
взкмозпрмвуєрщпя смокуйа жажлафдла 
у ущмку жакмлі [10]. 

Пмйірзфла жймфзлліпрщ. Загомеує 
взезваллы йыгпрва, нмоухує мплмв-

лі жагайщлмйыгпщкі уіллмпрі ра жанм-
гіває хкмгу пупнійщпрву. Такзк мп-
лмвлзк жкіпрмк нмлярря нмйірзфлмгм 
жймфзлу жажлафзйа Н. Здйілпщка, а 
оаліхд буйм  гмпйігедлм  В. Н Куг-
оявудвзк і Лулддвзк В. В [12].  ра 
ілхзкз. В  лаукмвзт взгаллят  рдо-
кіл «нмйірзфлзи жймфзл» є нмхзод-
лзк, а в  жакмлмгавпрві Укоаїлз лд 
взкмозпрмвуєрщпя. Такзкз є жймфзлз 
жанмгіялля хкмгз гдоеаві, взжлафдлі 
в  омжгійі I Опмбйзвмї  фапрзлз КК 
Укоаїлз, гіялля  пноякмвалі ла нмва-
йдлля кмлпрзрууіилмгм йагу, нмпя-
галля ла рдозрмоіайщлу уійіпліпрщ, 
гдоеавла жоага, нмпягалля ла гдоеа-
влмгм ра гомкагпщкмгм гіяфа, - жймфз-
лз ж смокайщлзк пкйагмк, првмоы-
ырщ нмрдлуіилу лдбджндку  езррєвм 
ваейзвзк лауімлайщлзк ілрдодпак 
Укоаїлз [13]. Та жймфзлз номрз гом-
кагпщкмї бджндкз  є жагайщлмлдбджнд-
флзкз, і кмеурщ жавгарз хкмгз бугщ 
якіи псдоі пупнійщпрва, айд в жакмлі 
лд лагаєрщпя ндодфзпйдлля кмейзвзт 
лапйігків [14].  

Ммоайщла хкмга, - взг лдкардоі-
айщлмгм лапйігку, жанмгіыєрщпя жав-
егз. Пом кмоайщлу хкмгу Пйдлук 
Вдотмвлмгм Сугу гає омж’яплдлля, як 
вроарз лдкаилмвмгм таоакрдоу в ла-
пйігмк кмоайщлзт фз сіжзфлзт проа-
егалщ, абм ілхзт лдгарзвлзт явзц 
[15]. Загайщлі ноавзйа нмвдгілкз в 
пупнійщпрві, впралмвйдлі жакмлмк  ном 
пупнійщлу кмоайщ, а вфзлдлля нмоу-
хдлщ в ілсмокауіилмку номпрмоі, 
жавгає лапйігкз які номявйяырщпя у 
лаявлмпрі хкмгз жагайщлмнозилярзк 
кмоайщлзк уіллмпряк пупнійщпрва. 
Такі гіялля взжлафдлі в омжгійі XII 
КК Укоаїлз «Зймфзлз номрз гомкаг-
пщкмгм нмоягку ра кмоайщлмпрі», а 
прмпмвлм мпмбз, кмоайщлу хкмгу вз-
жлафає омжгій III «Зймфзлз номрз 
вмйі, фдпрі ра гіглмпрі», жакмлмгавфзи 
мнзп лапйігку вкажалзи йзхд у 
пр. 127 КК, - кмоайщлд  проаегалля. 

Дмуійщлм вігкірзрз мплмвлзи ра 
гмгаркмвзи лапйігмк жймфзлу.  Вз-
жлафдлля ракзт в КК Укоаїлз  є вае-
йзвзк і лдмбтіглзк ноз квайісікаузї 
жймфзлу, уд  одайщлі ра кмейзві нм-
рдлуіилі лапйігкі  жймфзлу, як лдга-
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рзвлі жкілз у  нодгкдрі   нмпягалля. 
Та лаявла ваейзва мбправзла, – кдра 
жймфзлуя в кмкдлр вфзлдлля жймфз-
лу, баеалля лапралля ндвлзт лапйіг-
ків. Оплмвлзк лапйігкмк бугд вваеа-
рзпщ рми, якзи був лакіодлзи жанмгі-
ярз жймфзлдущ, а гмгаркмвзкз  є лап-
йігкз, цм рде мбряеуырщ нмкаоалля, 
жмкодка, укзплд ряекд рійдплд ухкм-
гедлля ,цм пнозфзлзйм гмгаркмві 
лдбджндфлі лапйігкз (пр. 121,122 КК 
Укоаїлз). В нмєглаллі сіжзфлмї і 
кардоіайщлмї хкмгз жавегз лапрунає 
і кмоайщла, ланозкйаг, вфзлдлля ом-
жбмы нмєглалалмгм ж лапзйщпрвмк 
(пр. 187 КК Укоаїлз), в якмку мплмв-
лзи лапйігмк є каилмва  хкмга, а 
рійдпла ра кмоайщла як гмгаркмва. В 
ракмку жймфзлі  лаявлд  нмєглалля 
пнмпмбів  лдгарзвлмгм внйзву ла мбєкр 
нмпягалля і лапйігкз ноякм вкажалі у 
гзпнмжзуії праррі, ланаг  ла мпмбу ж 
кдрмы жавмймгілля фуезк каилмк 
нмєглалзк іж лапзйщпрвмк. На гукку 
аврмоа, кмейзвм лд віглмпзрзпщ гм 
ракмгм взгу, взжлафдлд в  пр. 190 КК 
Укоаїлз жавмймгілля фуезк каилмк 
хйятмк мбкалу, взкмозпралля якмгм  
лд є сіжзфлзк внйзвмк,  прунілщ ряе-
кмпрі ноз ілсмокауіилмку внйзві ла 
мпмбу, гмуійщлм взжлафзрз алайіжмк 
ілрдйдкруайщлмгм омжвзрку пуб’єкра 
жймфзлу і нмрдоніймгм. 

Ммейзві вдйзкі і мпмбйзвм вдйз-
кі лапйігкз.  Такі лавдгдлі у пр. 113 
ра ілхзт лмокат КК Укоаїлз, – жа-
нмгіваырщпя жймфзлакз які пноякм-
валі ла капмвд жлзцдлля йыгди, нм-
хкмгедлля мб’єкрів, оагімакрзвлд 
жабоуглдлля,  ра іл. лапзйщпрвм лаг 
мпмбмы, жлзцдлля каила, жатмнйдлля 
бугівдйщ ра пнмоуг. Такзкз є і нмоу-
хдлля ноавзй дкмймгіфлмї бджндкз., 
капхрабліпрщ взжлафаєрщпя віг кійщ-
кмпрі ра мбєклмпрі рдозрмоії ла якіи 
нмхзоыєрщпя жймфзл, а Пйдлук Вдо-
тмвлмгм Сугу у нмпралмві ном жймфз-
лз номрз гмвкіййя н. 5 лавмгзрщ ракі  
лапйігкз, :жагзбдйщ фз капмвд жатвм-
оывалля йыгди, жлзклдлля, капмва 
жагзбдйщ фз жатвмоывалля мб’єкрів 
рваозллмгм пвіру [15]. 

Загайщлмлдбджндфлі лапйігкз, ря-
екіпрщ якзт нмйягає у нмхзодлмпрі 

лдгарзвлмгм внйзву ла ндвлу рдозрм-
оіы, як нмяплыє в нмпралмві Пйдлук 
Вдотмвлмгм Сугу [15, н. 9], - уд кме-
йзвд лапралля пкдорі бійщхд гвмт 
йыгди,  ракі  гіялля пуномвмгеуырщ-
пя капмвзкз жавмоухдллякз ж ном-
явакз лапзйщпрва, нмгомкакз фз ніг-
найакз. Наибійщх лдбджндфлзкз  
жймфзлакз, цм жанмгіыырщ ракмї 
хкмгз, лавдгдлі в омжгійі XX мпмб-
йзвмї фапрзлз КК Укоаїлз «Зймфзлз 
номрз кзоу, бджндкз йыгпрва ра кіе-
лаомглмгм ноавмнмоягку». Дмвгмроз-
вайзкз лапйігкакз, є ракме пнозфз-
лдлі номрз гмвкіййя, нмоухдлля ноа-
взй дкмймгіфлмї бджндкз, жабоуглдлля 
ра нпувалля ждкдйщ, аркмпсдолмгм 
нмвіроя ра. іл. Опмбйзвм ряекі лап-
йігкз, уд ракме сіжзфлд взлзцдлля 
лауімлайщлмї, фз оапмвмї гоунз йы-
гди, вфзлдлі номрз рваозллмгм ра 
омпйзллмгм пвіру, ланаг ла ндвлу 
рдозрмоіы гдоеавз. Такі гіялля ка-
ырщ нмйірзфлд нігґоулря, цм ланоав-
йдлі ла упкйаглдлля кіелаомглзт 
віглмпзл. 

В пуфаплу днмту вфзляырщпя і 
жймфзлз нйалдраолмгм капхрабу. Та-
кзкз є кібдожймфзлліпрщ, лажвала в 
жакмлі Укоаїлз віг 15.03.2017 «Пом 
мплмвлі жапагз жабджндфдлля кібдобд-
жндкз в Укоаїлі» роалплауімлайщлмы, 
жгарла жавгаварз жлафлмї хкмгз у 
псдоі ілсмокауіилмї гіяйщлмпрі мпмбі,  
упралмві, гдоеаві і пупнійщпрву в уі-
ймку [16]. На галзи фап лаявлі нуб-
йікауії лаукмвуів ж нзралщ ілсмока-
уіилзт рдтлмймгіи (IT – ноава), ном 
нмхзодлля, жбдоігалля ра жатзпр ноав 
ілрдйдкруайщлмї вйаплмпрі, в омжвзрку 
впдпвірліт ілсмокауіилзт рдтлмймгіи  
лдмйібдоайщлмї дкмлмкікз [17]. 

Ндбджндфліпрщ лапйігку. Занмгі-
ялля сіжзфлмї хкмгз взжлафаырщпя 
ряекіпры і розвайіпры, а кардоіайщла 
в бійщхмпрі жймфзлів в кійщкіплзт ра 
якіплзт нмкажлзкат. Взкіоыєрщпя 
кдрмгакз кардкарзкз вдйзфзла 
пнозфзлдлмї хкмгз, яка є мплмвлзк 
нмкажлзкмк взжлафдлля гіялщ жйм-
фзллзк ра кіоз вігнмвігайщлмпрі. 
Квайісікаузя жймфзлу номвмгзрщпя 
жа могаліжауіилзк пнмпмбмк вфзлдл-
ля, прундлдк ряекмпрі жанмгіялмгм 
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лапйігку, ра воатмвуырщпя мбправзлз 
які нмк’якхуырщ нмкаоалля, гмбомві-
йщлд вігхкмгувалля жавгалмгм жбзр-
ку абм упулдлля жанмгіялмї хкмгз ра 
ілхі, жгіглм  КК Укоаїлз. 

Нахд жавгалля, взжлафарз ра уп-
вігмкзрз лдбджндфліпрщ жймфзллзт 
гіялщ ж лаукмвзт нмжзуіи, взгз ра 

лдмбтіглі кійщкіплм – якіплі вдйзфз-
лз лапйігків і пнмпмбз вфзлдлля гйя 
смокувалля оауімлайщлмї козкілайщ-
лм – ноавмвмї нмйірзкз гдоеавз, в 
уійят жапрмпувалля мбґоулрмвалзт 
жатмгів внйзву гм взллзт мпіб ра 
вігхкмгувалля жбзрків і нозжлафдлля 
нмкаоалщ. 
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Якмвйєва С. Ф. Напйігкз жймфзллзт гіялщ – нодгкдр гмпйігедлщ юозпра 
Дмпйігеуырщпя лапйігкз жймфзллзт гіялщ в іпрмозфлмку кзлуймку, в лмокат КК 

Укоаїлз жа взгакз ра прундлдк ряекмпрі. Оплмвлі і гмгаркмві взгз хкмгз, ра таоак-
рдо і омжкіоз, як квайісікуыфа мжлака жймфзлів. 

Кйюфмві пймва: лапйігкз жймфзлу, хкмга сіжзфла, кардоіайщла, кмоайщла,  омж-
кіо, квайісікауія. 

 
 
Якмвйдва С. Ф. Пмпйдгпрвзя нодпрунлшт гдялзи - нодгкдр зппйдгмвалзи 

юозпра 
Иппйдгуырпя нмпйдгпрвзя нодпрунлшт гдялзи в зпрмозфдпкмк номхймк, в лмо-

кат УК Укоазлш жа взгакш з прдндлз ряедпрз. Оплмвлшд з гмнмйлзрдйщлшд взгш 
водга, з таоакрдо з оажкдо, как квайзсзузоуыцзи нозжлак нодпрунйдлзи. 

Кйюфдвшд пймва: нмпйдгпрвзя нодпрунйдлзя, сзжзфдпкая, кардозайщлая, км-
оайщлая, оажкдо, квайзсзкаушя. 

 
  
Yakovlieva S. The consequences of criminal actions are the subject of lawyer’s 

research 
The consequences of criminal actions are researched in the historical past, in the 

norms of the Criminal Code of Ukraine by type the degrees of severity. Basic and addi-
tional types of harm, character and size as qualifying of crime. 

Key words: crime consequence, material, moral, physical harm, size, qualification.

 

 


