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КРИМІНОЛОГІЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА ОСОБИ, ЯКА
ПЕРЕВИЩИЛА МЕЖІ НЕОБХІДНОЇ ОБОРОНИ
к. ю. н. Гусар Леся Віталіївна
Україна, м. Чернівці, Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича,
кафедра кримінального права і криміналістики, доцент
Abstract. Criminological aspects of the right to Necessary Defence are researched. The research
of a problem of the person which has exceeded limits of Necessary Defence is offered to consider in the
form of the following stages: 1) formation of individual and social (group) negative conditions and
circumstances at interaction with a concrete reality situation; 2) a lack, an inefficiency of external positive
influence on the individual; 3) influence on the individual by the differentiated conditions of crime system;
4) exceeding of limits of Necessary Defence; 5) self-identification of the individual.
Keywords: Necessary Defence, Limits of Necessary Defence, Exceeding of Necessary Defence,
Personality of Criminal, Criminal Responsibility
Постановка проблеми. В умовах трансформації соціально-економічного життя
українського суспільства аналіз криміногенної ситуації та відповідної соціальної реакції на неї,
взаємодії злочинця та його жертви, контроль за рівнем злочинності спонукає до активнішого
використання можливостей кримінології. Кримінологічна теорія, як сукупність ідей, поглядів,
концепцій, учень і уявлень про об’єкти соціальної дійсності, ґрунтується на практиці
кримінологічного дослідження та вивчення ефективності боротьби зі злочинністю. Успішна
профілактика злочинів, учинених при перевищенні меж необхідної оборони, можлива лише в
тому випадку, якщо увага буде сконцентрована на особі, яка перевищила межі необхідної
оборони, оскільки саме особа є носієм причин їх вчинення.
Виклад основного матеріалу. Особливістю особи, яка перевищила межі необхідної
оборони, є більш низький ступінь суспільної небезпечності у порівнянні з іншими умисними
злочинами. У генезисі даних злочинів (ст.ст. 118, 124 КК України) знаходяться саме помилки
суб’єкта оборони, джерелом яких є дефекти взаємодії суб’єкта оборони із зовнішніми факторами.
Тому можна стверджувати, що саме особа, яка перевищила межі необхідної оборони, її
особливості повинні бути безпосереднім об’єктом попереджувального впливу. Проблема особи
належить до числа найбільш важливих проблем кримінології. Особа була однією з центральних
проблем усіх наук кримінального профілю, і в першу чергу кримінології. Історія цієї науки
свідчить про те, що найбільш гострі дискусії кримінології велися і ведуться саме щодо
особистості. Залежно від соціально-історичних умов, вимог соціальної практики та рівня
розвитку науки по-різному ставилося і вирішувалося питання про те, що таке особистість, чи є
вона взагалі, у чому полягає її специфіка, яка її роль у вчиненні злочину, як на неї впливати, щоб
не допустити більше злочинних дій. Усі ці питання мають велике практичне значення.
Необхідно враховувати, що навіть у такій специфічній сфері, як злочин, людина діє як
суспільна істота. Тому до неї необхідно підходити як до носія різних форм суспільної
психології, набутих моральних, правових, етичних та інших поглядів і цінностей,
індивідуально-психологічних особливостей. У цілому ж – це джерело злочинної поведінки,
суб’єктивну причину якої передбачає необхідність вивчення всієї сукупності соціологічних,
психологічних, правових, медичних (у першу чергу, психіатричних) та інших аспектів
особистості. О. О. Кваша визначає питання про особистість злочинця центральним у
кримінологічній науці, підкреслюючи, що в ньому переплітаються такі важливі кримінологічні
проблеми, як природа злочинності, шляхи її попередження, форми та методи боротьби з нею”
[1, с. 120]. Вона пише: „Очевидно, що проблема особистості злочинця належить не лише до
числа провідних, а й є найбільш складною і суперечливою проблемою в кримінологічній науці”
[1, с. 122]. Обговорення зазначених питань сприятиме розвитку вітчизняної науки кримінології
в цілому, в тому числі розв’яже питання теоретичного та практичного характеру, а також
подолає неузгодженості та протиріччя щодо принципових положень кримінології,
теоретичного та практичного аспекту, які виникають останнім часом завдяки їх недостатньому
концептуальному визначенню та науковому обґрунтуванню [2, с. 97].
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При дослідженні необхідної оборони активною діяльністю є, з одного боку, суспільно
небезпечні посягання фізичних осіб, а, з іншого – захисні дії тих, хто обороняється. Що ж до
суб’єкта захисту, то ним може бути не тільки особа, яка зазнає нападу, але й треті особи.
Відповідно до чинного законодавства, захист інтересів третіх осіб можливий незалежно від
згоди на отримання допомоги того, хто зазнав нападу. Можливі випадки, коли особа, яка зазнає
розбійного нападу, не бажаючи ризикувати, передає своє майно нападнику. Проте припинення
посягання іншою особою шляхом заподіяння злочинцю шкоди не виключає в його діях
необхідної оборони, незалежно від того, чи бажала цього потерпіла особа. До такого висновку
можна дійти, виходячи з суспільної корисності та правомірності дій, які вчиняються у стані
необхідної оборони. Тільки у тих випадках, коли згода потерпілого усуває суспільну
небезпечність діяння, не може бути й необхідної оборони. Особа, яка перевищила межі
необхідної оборони, як істота соціальна, характеризується наявністю волі і пізнання, а також
мотивів, цілей, відчуттів та емоцій, які є обов’язковими компонентами будь-якого акту
людської діяльності і виражають певні сторони особистості. Суб’єктивна сторона діяння,
вчиненого при перевищенні меж необхідної оборони, характеризується відповідністю і
взаємодією інтелектуальної, вольової та емоційної сфер людської психіки, які виражають
ставлення особи до діяння та його наслідків. Аналіз ознак, які складають і характеризують
суб’єктивну сторону цих діянь (мотив, мета, емоції), дозволяє встановити наявність самого
факту необхідної оборони або ж його відсутності. Так, лише за наявності стану необхідної
оборони може бути зроблений висновок, перевищила особа межі необхідної оборони чи ні.
Тому правильне визначення мотиву і мети діяння особи в стані необхідної оборони у разі
перевищення її меж дозволяє правильно кваліфікувати діяння за ст.ст. 118, 124 КК України.
Особа, яка діє у стані правомірної необхідної оборони, повинна розуміти, що в цьому випадку
відбувається посягання, що воно має суспільно небезпечний характер і що оборонні дії, які
вчиняються, спрямовані саме на захист індивідуального чи суспільного інтересу, на відбитті
такого посягання. Крім того, особа, яка обороняється, за необхідної оборони повинна бажати
вчинити оборонні дії. Незважаючи на те, що причини, які спонукають до дій, можуть бути
різними, – відчуття самозбереження, справедливості, альтруїзму, співчуття, захисту
правопорядку, моральний обов’язок, відчуття патріотизму, виконання службового обов’язку та
ін. – їх можна об’єднати спільним моментом: поведінка особи, яка вчиняє правомірну
необхідну оборону, характеризується суспільною корисністю оборони. Існує взаємозв’язок
уявлень особи, яка діє у стані необхідної оборони, про фактичну обстановку події й об’єктивні
дані, на підставі сприйняття яких склалося таке уявлення. Норми про необхідну оборону
закріпили справедливе положення про недопустимість засудження через необережність при
перевищенні меж необхідної оборони. Небезпечність засудження за необережне перевищення
меж захисту при відсічі нападу може призвести до того, що громадяни взагалі перестануть
застосовувати активну оборону, особливо в тих випадках, коли суспільно небезпечне посягання
не спрямоване проти їх особистих інтересів.
Якщо проаналізувати зміст ст.118 і ст.124 КК України, можна дійти висновку, що
психічне ставлення особи, яка обороняється і перевищує межі необхідної оборони до вчинених
нею дій і наслідків, характеризується тільки умисною формою вини. При умисному
перевищенні меж оборони видно, що при відсічі суспільно небезпечного посягання той, хто
обороняється, використовує надзвичайні засоби захисту, має місце продумана, холоднокровна
оборона. Таке перевищення має місце тоді, коли той, хто обороняється, свідомо перевищує
межі необхідного захисту, при цьому використовує право на необхідну оборону як засіб, який
виправдовує заподіяння смерті чи інших тяжких наслідків тому, хто посягає, що дозволяє
поставити такі дії в один ряд зі злочинами [3, с. 121].
Законодавець визнає за кожною людиною і громадянином право на необхідну оборону,
тобто захист своїх інтересів, інтересів інших осіб, суспільства і держави шляхом заподіяння
тому, хто вчиняє суспільно небезпечне діяння, шкоди. Відповідно до цього, дії особи, яка
правомірно захищається при необхідній обороні, не можуть бути винними. Винність
передбачає, що особа усвідомлює суспільно небезпечний характер своєї поведінки, передбачає
настання суспільно небезпечних наслідків і бажає або свідомо допускає їх настання.
Діянням, які вчиняються у стані необхідної оборони як такі, що виконують позитивну
соціальну функцію, не властива суспільна небезпечність. Особа, яка обороняється, при необхідній
обороні не усвідомлює суспільно небезпечного характеру своєї поведінки і не передбачає настання
суспільно небезпечних наслідків, а прагне суспільно корисних наслідків і, відповідно, бажає їх
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настання або допускає їх настання. Отже, діяння особи, яка обороняється, при необхідній обороні
не містять жодної ознаки злочину і, відповідно, не містять ознак складу злочину.
Висновки. Кримінологічне дослідження особи, яка перевищила межі необхідної
оборони, є необхідним насамперед для виявлення й оцінки тих її ознак і меж, які породжують
негативну поведінку з метою її профілактики. У результаті дослідження практики реалізації
інституту необхідної оборони в епіцентрі захисних дій, вчинених тими, хто обороняється, в
кримінальній ситуації „посягання – захист” стоїть питання розмежування злоякісної агресії,
коли мова йде про посягання, і агресії доброякісної, яка має іншу природу. Поведінку жертви
посягання, яка пов’язана з обороною або відповідною реакцією на погрозу, належить
розглядати як доброякісну агресію. Механізм доброякісної агресії передається генетично і
завдання, закладене в неї природою, полягає у збереженні життя, тілесної недоторканності,
свободи тощо. У зв’язку з цим, як свідчать кримінологічні дослідження, покладення на тих, хто
обороняється, кримінальним законом завдання вибору варіантів захисту в екстремальній
ситуації, яка виникла з вини того, хто посягає є необґрунтованим.
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