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Право на захист є суб'єктивним правом
громадян, які самостійно вирішують питання:
здійснити його чи утриматися від оборонних
дій. Але, на думку більшості фахівців, для
певної ка те го р ії громадян — працівників
м іл іції, інш их п равоохоронних о р ган ів ,
військовослужбовців та інших, необхідна обо
рона в силу спеціальних актів, якими є закони
України від 20 грудня 1990 р. "Про міліцію",
від 18 лютого 1992 р. "Про оперативно-розшукову діяльність", водночас є правовим
обов'язком, а невиконання його — пору
шенням закону і невиконанням службового
обов'язку акту оборони, тобто містить склад
такого злочину, як недбалість або склад
дисциплінарного проступку.

борона будь-якого інтере
су може бути обов'язком
або в силу приписів зако
ну, або задля виконання обов
ків служби, відмова віл оборони
не буде в таких випарках не
здійсненням права мео^бхідної
оборони, а є невиконанням з жону,
невиконанням обов'язків служби.
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на оборона є для працівників
міліції правовим обов'язком, не
сповна відображається в законі.
Відповідно до ст. 12 Закону Ук
раїни "Про міліцію" працівники
міліції мають право застосовувати
заходи фізичного впливу, спеціаль
ні засоби і вогнепальну зброю у
випадках, передбачених цим За
коном; у разі неможливості уник
нути застосування сили вона не
повинна перевищувати міри, необ
хідної для виконання покладених
на міліцію обов'язків, і має зводити
до мінімуму можливості заподіяння
шкоди правопорушникам та іншим
громадянам2. Виходячи з розу
міння необхідної оборони як за
хисту, який вчиняється шляхом
заподіяння шкоди тому, хто пося
гає, можна дійти висновку, що вона
є одним зі способів виконання
службових обов'язків.
Точка зору Ю. Бауліна, який
вважає, що суб'єктом необхідної
оборони може бути лише приватна
особа, для якої така оборона є здій
сненням суб'єктивного права, і що
дії спеціально уповноважених осіб
щодо захисту правоохоронних ін
тересів мають оцінюватися не за
правилами про необхідну оборону,
а відповідно до вимог щодо вико
нання службового обов’язку3, на
мою думку, небезспірна. Співро
бітники міліції, як й інші грома
дян и , володію ть суб'єктивним
правом на здійснення необхідної
оборони, тому, коли вони заподію
ють шкоду при припиненні су

спільно небезпечних посягань,
особливо спрямованих на права і
свободи громадян, вони, на мій
погляд, передусім реалізують при
родне, невід'ємне право на захист,
а не виконують покладені на них
обов'язки з охорони громадського
порядку. Тому такі дії повинні роз
глядатися з позиції їх відповідності
вимогам ст. 36 КК України, а не
інших нормативних актів.
Але аналіз закону України "Про
міліцію" дозволяє зробити такий
висновок: є серйозні протиріччя
між положеннями ст. 36 КК та
ст. ст. 12—15 вказаного Закону,
які регламентують умови і поря
док застосування працівниками мі
ліції заходів фізичного впливу,
спеціальних засобів і вогнепальної
зброї, тобто по суті умови і поря
док заподіяння фізичної шкоди
правопорушникам.
Відповідно до ч. 1 ст. 15 Зако
ну України "Про міліцію" (далі —
Закон) працівники міліції як край
ній захід мають право застосувати
вогнепальну зброю в ряді ви
падків: для захисту громадян від
нападу, що загрожує їх життю і
здоров'ю, а також у разі звіль
нення заручників; для відбиття на
паду на працівника міліції або
членів його сім'ї, якщо їх життю
чи здоров'ю загрожує небезпека;
для відбиття нападу на охоронювані об'єкти, конвої, жилі примі
щення громадян, приміщення дер
жавних і громадських підприємств,
установ і організацій, а також
звільнення їх у разі захоплення;
для затримання особи, яку заста
ли при вчиненні тяжкого злочину
і яка нам агається втекти; для
затрим ання особи, яка чинить
збройний опір, намагається втекти
з-під варти, а також озброєної
особи, яка погрожує застосуванням
зброї та інших предметів, що
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загрожує життю і здоров'ю праців
ника міліції; для зупинки транс
портного засобу ш ляхом його
пошкодження, якщо водій своїми
діями створює загрозу життю чи
здоров'ю громадян або працівни
ка міліції4. Саме в цих випадках
працівники міліції, як уявляється,
знаходяться в стані необхідної
оборони.
Як видно з викладеного, Закон
різко обмежує можливість захисту
з використанням зброї, визнаючи
підставою вчинення оборонних дій
лише напад — або небезпечний для
ж и ття і зд о р о в'я людини, або
груповий чи збройний при посяган
ні на власність, тоді як за змістом
ст. 36 КК захист, у тому числі із
застосуванням зброї, допускається
від суспільно небезпечного пося
гання, яке може бути вчинене і в
іншій формі, і на інші об'єкти.
Головне, щоб при цьому не було
перевищення меж необхідної обо
рони.
Не відповідають змісту ст. 36
КК і положення ст. 12 Закону, які
регламентують порядок застосуван
ня заходів фізичного впливу, спе
ціальних заходів і вогнепальної
зброї5. Навіть за наявності нападу,
небезпечного для життя і здоров'я
громадян, працівники міліції, за
загальним правилом, зобов'язані
попередити того, хто посягає, про
намір використати проти нього
зброю, що зовсім необов'язково в
силу формулювання криміналь
ного закону. При цьому зброя не
може застосовуватися щодо жінок
з явними ознаками вагітності, осіб
похилого віку або з вираженими
ознаками інвалідності та малоліт
ніх, крім випадків вчинення ними
групового нападу, що загрожує
життю і здоров'ю людей, праців
ників міліції, або збройного нападу
чи збройного опору. Кримінальне

ж законодавство не обмежує того,
хто обороняється у виборі засобів
захисту залежно від особи того, хто
посягає. Вчиняючи оборонні дії,
працівник міліції повинен намага
тися, щоб шкода, яка заподіяна
тому, хто посягає, була мінімаль
ною. Звідси випливає, що він, від
биваючи напад озброєного злочин
ця і стріляючи на ураження, а не,
наприклад, у руку, в якій знахо
диться пістолет, може бути обвину
вачений у порушенні вимог Закону
і притягнений до відповідальнос
ті, яка встановлена законом (що
правда, не ясно, саме яким). Так,
З квітня 1997 р. працівник підроз
ділу "Беркут" Т ер н о п іл ьськ о ї
УМВС Н., перебуваючи у складі
оперативної групи з охорони жи
вих ресурсів р. Дністер, виявив і
затримав громадянина І., який зай
мався незаконним виловом риби.
За свідченнями Н., громадянин І.
вчинив замах на його життя і, пе
ребуваючи у стані необхідної обо
рони, Н. вчинив 2 постріли з авто
мата АК-М С, чим см ертельно
травмував громадянина І. Проте,
як було встановлено подальшим
розслідуванням справи, ці пострі
ли були заподіяні І. у спину. При
подальшому розслідуванні Н. за
явив, що громадянин І. накинувся
на нього з ножем і між ними зав'яза
лася бійка, під час якої автомат сам
вистрілив і смертельно поранив І.
Н. був притягнений до криміналь
ної відповідальності за ст. 98 КК
1960 р. як за вбивство з необереж
ності6.
Стаття 36 КК не містить такої
вимоги, а в науці кримінального
права визначальною є думка, що
шкода, яка заподіяна тому, хто
посягає, не повинна бути мінімаль
но необхідною і може бути навіть
більшою ніж шкода, яка очікува
лася від його дій.
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Із чим пов'язане таке обмежен
ня суб'єктивного права працівни
ків міліції на необхідну оборону?
Ймовірніше за все, законодавець
вирішив таким чином спробувати
запобігти можливому свавіллю в
заподіянні шкоди громадянам з
боку представників правоохорон
них органів, які мають до того ж
ще й спеціальну професійну під
готовку.
Але ч. 2 ст. 36 КК визначає:
"Кожна особа має право на необхід
ну оборону незалежно від можли
вості уникнення суспільно небез
печного посягання...". В результаті,
як уже зазначалося, існують певні
протиріччя між КК і Законом.
На мою думку, для працівни
ків міліції застосування необхідної
оборони, особливо при припиненні
посягань, спрямованих на права і
свободи громадян, є не правовим
обов'язком, а передусім р еал і
зацією природного невід'ємного
права на захист, а вже в другу
чергу — одним зі способів вико
нання службових обов'язків. Тому
їх дії при припиненні суспільно
небезпечного посягання, які поля
гають у заподіянні шкоди шляхом
застосування заходів фізичного
впливу, спеціальних засобів і
вогнепальної зброї, повинні, в пер
шу чергу, відповідати положенням
ст. 36 КК, а потім — вимогам
Закону. Це означає, що у разі,
якщо дії працівників міліції не
відповідають, наприклад, умовам
і порядку застосування зброї при
припиненні суспільно небезпечного
посягання, передбаченим ст. ст. 12
і 15 Закону, але повністю вклада
ються в межі необхідної оборони,
працівники м іліції не повинні
притягатися до дисциплінарної, а
тим більше до кримінальної від
повідальності за порушення вимог
Закону.

З метою вирішення питання про
застосування необхідної оборони
працівниками м іліції необхідно
привести положення Закону Укра
їни "Про міліцію", які регламен
тують застосування заходів фізич
ного впливу, спеціальних засобів і
вогнепальної зброї, у відповідність
з КК України шляхом внесення до
нього ряду змін:
1. Виключити зі ст. 12 частини
З, 4, 7.
2. Статтю 13 викласти у такій
р едак ц ії: "П р ац івн и ки м іл іц ії
мають право застосовувати заходи
фізичного впливу, в тому числі
прийоми рукопашного бою, для
припинення правопорушень, подо
лання протидії законним вимогам
міліції у відповідності з поло
женнями кримінального законо
давства".
3. Пункт 1 ч. 1 ст. 14 викласти
в такій редакції: ”1) з метою за
хисту від суспільно небезпечного
посягання".
4. Ввести до ст. 15 таке поло
ження: "Працівники міліції мають
право застосовувати вогнепальну
зброю при захисті особистості, прав
і свобод громадян, таких, що охо
роняються законом, прав та інтере
сів суспільства і держави від су
спільно небезпечних посягань,
керуючись при цьому лише поло
женнями кримінального законо
давства України про необхідну
оборону".
Щодо кваліфікації тих випад
ків, коли працівники міліції, які
вчиняють необхідну оборону, пере
вищують її межі, підтримую точку
зору ряду фахівців, які вважають,
що мова повинна йти про відпові
дальність саме за перевищення меж
необхідної оборони, а не за поса
довий злочин. Як правильно заз
началось7, притягнення посадових
осіб за перевищення меж необхід-

