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ПРАВОВА ТА СОЦІАЛЬНА ПРИРОДА
ІНСТИТУТУ НЕОБХІДНОЇ ОБОРОНИ
Постановка проблеми. В Конституції
України закріплено положення про те, “що кож
ний в праві захищати свої права та свободи всіма
способами, які не заборонені законом”. У Ци
вільному кодексі України ці способи конкрети
зуються і одним з них є самозахист прав, який
може вчинюватися засобами заподіяння шкоди у
стані необхідної оборони і крайньої необхіднос
ті. Наука кримінального права визначає необхід
ну оборону як захист від суспільно небезпечного
посягання шляхом заподіяння шкоди особі, яка
посягає, якщо при цьому не було допущено пе
ревищення меж необхідної оборони. Відповідно
до ст.36 Кримінального кодексу України [2] (далі
- КК) такі дії не є злочинними, хоча за зовнішні
ми ознакам і схожі на діяння, які передбачені
Особливою частиною кримінального закону. То
му виникає питання: чому законодавець не виз
нає злочином заподіяння шкоди однією особою
іншій у стані необхідної оборони? Можливо, то
му, що захист визначених інтересів є правом лю
дини? І, якщо це - право, тоді які межі і гарантії
його реалізації? Як бачимо, виникає необхід
ність у визначенні соціальної та правової приро
ди заподіяння шкоди у стані необхідної оборони,
враховуючи і те, що у літературі утверди
лася думка про те, що реалізація суб’єктивного
права на заподіяння шкоди у стані необхідної
оборони базується на праві недоторканості осо
бистості, а також сприяє формуванню активної
участі громадян у попередженні і припиненні
злочинів [12, с.125-126].
Ступінь наукової розробки. Досліджува
ній проблематиці присвячені праці таких нау
ковців, як Ю.В.Бауліна, В.Ф.Кириченка, В.В.Сташиса, Є.Ф.Побегайла, В.П.Ревіна, Ю.І.Ляпунова,
А.Ф.Істоміна, Н.А.Огурцова, А.А.Піонтковського, В.І.Ткаченка та ін, які аналізували соціальну
природу заподіяння шкоди у стані необхідної
оборони, місце інституту необхідної оборони у
правовому статусі особи.
Мета дослідження. Автор ставить перед
собою завдання проаналізувати ступінь наукової
розробки теми, соціальну та юридичну сутність
інституту необхідної оборони, місце права на
необхідну оборону у структурі загальноправового статусу особистості.

Виклад основного матеріалу. У дорево
люційній кримінально-правовій літературі були
висловлені різні думки щодо обґрунтування
можливості заподіяння шкоди у стані необхідної
оборони [6, с.13]. Так, Н.Д.Сергієвський та
Н.Н.Розен стверджували, що встановлення пра
вової охорони блага є достатньою підставою для
захисту його власними силами. А.Ф.Коні,
А.А.Берлін, Н.С.Таганцев вважали, що необхідна
оборона допускається і заподіяння шкоди не під
лягає відповідальності тому, що держава не може
захистити громадянина у кожний момент його
буття (існування). Думається, що ці точки зору
свідчать про визнання необхідної оборони субсидіарним інститутом до діяльності держави по
попередженню злочинів і покаранню злочинців.
Відзначимо, що в наш час деякі вчені
стверджують: "надання безмежного права на не
обхідну оборону не відповідає моральним вимо
гам про те, що заподіяння шкоди, тому, хто пося
гає повинно бути єдиним можливим засобом за
хисту правоохоронних інтересів” [18, с.178-179].
Тому інститут необхідної оборони повинен
розглядатися не як самостійний, а як субсидіарний правовий інститут, який є заміною, у вик
лючних випадках, діяльності органів державної
влади, самовільними діями окремих осіб. При
цьому зазначається, що із субсидіарної природи
необхідної оборони виходять французька та анг
лійська доктрини кримінального права [18,с.179].
Однак визначною у кримінально-правовій
літературі є точка зору, що необхідна оборона не
повинна розглядатися у якості доповнення до
діяльності органів держави, які ведуть боротьбу
зі злочинністю, і захист може здійснюватися не
залежно від наявності у особи, яка обороняється,
можливості уникнути посягання чи звернутися за
допомогою до представників влади [3, с.227].
Суди при розгляді справ про необхідну
оборону і перевищення її меж нерідко вважають,
що заподіяння шкоди особі, яка посягає, можли
ве лише при відсутності можливості уникнення
посягання, тобто є крайньою мірою.
Забезпечення субсидіарної природи необ
хідної оборони пов’язано із визнанням права на
захист природним, невід’ємним правом людини.
Ідея про природне право на захист від посягання

неодноразово розглядалась у. юридичній літера
турі. Так, ще в кінці минулого століття А.Ф.КІСтяківський писав: “Засади права на необхідну
оборону лежать у природному, невід’ємному,
належному особі, загальному праві самозахисту і
самооборони від усякої загрозливої його закон
ному стану небезпеки. Звідки б вона не вихо
дила.... Оскільки зло чи правопорушення, які
вчиняються тим, хто захищається, є у сутності
здійсненням права, усвідомлюваного кожним,...
тоді воно не може бути поставлено у вину, а
складає навіть право доведеного до стану необ
хідної оборони” [7, с.413].
З даною точкою зору не можна не погоди
тися. Оскільки, справді, право на захист є одним
із невід’ємних, природних прав людини, так як
воно має в основі притаманні кожній живій істоті
інстинкти: самозбереження, батьківства, влас
ності, стадності (збереження виду).
У кримінально-правовій літературі неод
норазово висловлювалися думки, що необхідна
оборона є, як найактивнішим засобом боротьби
із суспільно небезпечними діями, так і ефектив
ним засобом їх попередження, а також виховує
людей у дусі нетерпимості до антисуспільних
проступків і злочинів та формує в них свідомість
громадського обов’язку і високі моральні якості.
Отже, відзначалось, що необхідна оборона спря
мована на підвищення соціально-правової актив
ності громадян у справі боротьби зі злочинністю
і захисту державних, суспільних і особистих ін
тересів від небезпеки, яка їм загрожує [13, с.43].
Сучасний період, який характеризується
розширенням прав, свобод особистих благ та ін
тересів особистості, питання соціально-правової
природи інституту необхідної оборони набуває
особливо актуального значення. Якщо поглянути
на проблему з позиції конституційного права, то
інститут необхідної оборони за своєю соціаль
ною і юридичною природою не є, за тверджен
ням окремих авторів, інститутом тільки кримі
нального права, оскільки кримінальне законо
давство “визначає, які суспільно небезпечні діян
ня є злочинами та які покарання застосовуються
до осіб, що їх вчинили” (ч.2 ст.1 КК) [2]. Даний
інститут регламентує право громадян на захист
від суспільно небезпечних посягань найбільш
важливих правоохоронних інтересів, зокрема
життя і здоров’я людини, свободи і недоторка
ності житла. Однак, виходячи з того, що умови
правомірності необхідної оборони регламенту
ються кримінальним законодавством, більшість.
авторів традиційно вважали її кримінальноправовим інститутом. Зрозуміло, що при такому

підході можна зробити висновок: реалізація пра
ва на необхідну оборону від суспільно небезпеч
ного посягання, яка відповідає усім умовам її
правомірності, породжує кримінальні правовід
носини. Але чи це так насправді? «Чи відповідає
подібний висновок об’єктивній істині?», - пита
ють Ю.І.Ляпунов та А.Ф.Істомін, ставлячи це
положення під сумнів. Кримінальні правовідно
сини це, передусім, владні відносини [11, с.З], а
припинення громадянами суспільно небезпеч
них, злочинних посягань - це діяльність суспіль
но-корисна, яка соціально заохочена і правом і
мораллю, яка повністю відповідає активному ви
конанню конституційних прав і обов’язків.
Ю.І.Ляпунов та А.Ф.Істомін приходять до такого
висновку: при реалізації права на необхідну обо
рону, яка рідповідає умовам її правомірності, не
виникають і за своєю сутпо не можуть виникати
кримінальні правовідносини, в рамках яких реа
лізується кримінальна відповідальність.
Кримінальний закон, за твердженням
А.Н.Ігнатова, застосовується, а відповідно, і нас
тупає кримінальна відповідальність, тільки у тих
випадках, коли вчиняється злочин [5, с.10]. Про
тилежної позиції дотримується С.Г.Смірнов,
який пише: “Проблема правової відповідаль
ності не зводиться до проблеми відповідальності
за заподіяну шкоду, за порушення будь-яких ін
тересів, які охороняються законом: правова від
повідальність тільки найбільш рельєфно прояв
ляється у порушенні, але вона реально існує і
при вчиненні дозволених, а тим більше прямо
випливаючи із законних дій” [14, с.78].
Якщо у відповідності з кримінальним за
коном (ст.36 КК), особа застосовує необхідну
оборону проти злочинця, то вона не несе кримі
нальну відповідальність, а якщо будуть переви
щені межі необхідної оборони, то вона буде при
тягнута до кримінальної відповідальності за за
подіяну шкоду (вбивство, заподіяння тяжкої
шкоди здоров’ю) при перевищенні меж необхід
ної оборони (ст.ст.118,124 КК).
Думка, яка була висловлена у кримінальноправовій літературі про те, що норми, які міс
тяться у статтях КІС, які надають громадянам
певні права, зокрема право на необхідну обо
рону і на заподіяння шкоди у стані крайньої не
обхідності, реалізуються відокремлено від кри
мінально-правових відносин, було піддано кри
тиці ІС.Тишкевича. Він вважав, що “в результаті
нападу, який представляє собою юридичний
факт з визначеними, досить багатобічними пра
вовими наслідками, між особою, яка нападала і
потерпілим або особою, яка спостерігала пося

гання, яка дає відсіч, тому хто посягає, виника
ють визначені суспільні відносини, які регулю
ються правом і тому приймають характер право
відносин. Частина цих відносин має криміналь
но-правовий характер ” [16, с.104]. Учасники цих
правовідносин мають визначені права і обов’яз
ки. Правовідносини і суб’єктивні права грома
дян, які з них витікають, за твердженням
Н.А.Огурцова, які виникають з цих “нетипових”
для кримінального права випадках, визиваються
настанням особливих юридичних фактів, які
можливо визначити юридичними обставинами.
Сам стан необхідної оборони потрібно розгляда
ти і з точки зору юридичного факту, який викли
кає, як вважає Н.А.Огурцов, виникнення конк
ретного правовідношення на основі реалізації
норми права [12, с. 136]. У цьому випадку право
мірної необхідної оборони (коли її межі не були
перевищені) виникає сукупність конкретних пра
вових відносин: звичайні кримінальні правовід
носини між злочинцем і державою, специфічне
кримінальне правовідношення - між особою, яка
обороняється, громадянином, який діє правомір
но, і державою, - яке виникає на основі реалізації
того, хто обороняється, свого суб’єктивного
юридичного права на необхідну оборону; ци
вільне правовідношеня - між злочинцем, який
нападає і громадянином, який обороняється, яке виникає на основі заподіяння матеріальної чи
іншої шкоди останньому, якщо така була.
У стані необхідної оборони долається, як
що говорити мовою соціології, конфлікт між
злочинцем і суспільством. Антагоністичне про
тиріччя між соціально осуджуваною поведінкою
і основними цінностями суспільства ліквідують
ся засобами і методами, які визначає криміналь
ний закон. Такі гострі протиріччя підлягають рі
шучому і безкомпромісному подоланню шляхом
їх ліквідування. Правовим інструментом нейтра
лізації і ліквідації “антагоністично-конфліктних”
відносин між особою, яка посягає, з однієї сто
рони, і особою, яка захищається і суспільством з іншої, виступає кримінальний закон.
Існування регулятивної функції кримі
нального права дає можливість виділяти регу
лятивні кримінальні правовідносини. Вихо
дячи із загальних положень теорії права
А.А.Лакеєв під такими правовідносинами ро
зуміє відносини, “які складаються з приводу пра
вомірної чи соціально корисної поведінки конк
ретних громадян у сфері, яка регулюється кри
мінальним правом” [10, с.45].
Розділяючи точку зору А.А.Лакеєва, мож
на віднести правовідносини, які виникають у

зв’язку з реалізацією людиною і громадянином
суб’єктивного права на необхідну оборону до
регулятивних
кримінальних правовідносин.
Суб’єктами цих правовідосин виступають дер
жава, в особі відповідних правоохоронних орга
нів і конкретні люди (громадяни), які здійсню
ють правомірну поведінку.
Таким чином, видається не зовсім обгрун
тованим висновок Ю.І.Ляпунова та А.Ф.Істоміна
про те, що правомірною необхідна оборона не
розглядається як специфічний кримінальноправовий інститут в силу тільки однієї причини:
кримінальне право як у своїх окремих структу
рах, так і у всій сукупності правових норм, не
може виражати, визначати соціально-юридичну
сутність суспільно-корисної поведінки громадян,
якою являється необхідна оборона.
Право на захист, як неодноразово відміча
лось, являється суб’єктивним правом кожної лю
дини, але його реальне здійснення пов’язане зі
заподіянням шкоди тому, хто посягає, яке зако
нодавець не визнає злочином. Чому? Одні спе
ціалісти вважають, що необхідна оборона вик
лючає суспільну небезпеку діяння [15, с.185],
інші його протиправність [19, с.131], треті - що
вона виключає і те й інше [3, с.41]. Інколи зазна
чається, що необхідна оборона є обставиною, яка
виключає або злочинність діяння [4, с.203] або
кримінальну відповідальність [17, с.337]. Виз
начною є думка, що соціальна роль необхідної
оборони слугує основою для визнання дій, які
вчиняються в такому стані, не тільки такими, що
не представляють суспільної небезпеки, але й
суспільно корисними.
Думається, що найбільш точно відображає
правову сутність необхідної оборони твердження
про те, що такий стан виключає і суспільну не
безпеку і протиправність дій, які зовні схожі на
ряд злочинів, передбачених Особливою части
ною КК. Особа, яка вчиняє суспільно небезпечне
посягання, самим фактом його вчинення заявляє
про своє небажання підкорятися існуючій у сус
пільстві і закріпленій у законодавстві домовле
ності. Тому з метою охорони інтересів більшості
і відновлення статусу-кво, ця особа, з момен
ту посягання, позбавляється належних їй прав і
виходить з-під захисту закону. Звідси випли
ває, що заподіяння їй шкоди при зупиненні пося
гання, яке на меті має захист інтересів будь-кого,
а також поновлення соціальної рівності, справді
є суспільно корисним, а ніяк не суспільно не
безпечним.
У діях того, хто обороняється, відсутній
такий склад злочину як вина. І в силу цього він

не може бути притягнений до кримінальної від
повідальності.
Законодавець, беручи до уваги обстановку
вчинення оборонних дій та їх мету, не вважає за
необхідне забороняти дії, які полягають у спри
чиненні шкоди тому, хто посягає, даючи грома
дянам можливість реально здійснювати належне
їм право на захист своїх прав і свобод усіма спо
собами, які не заборонені законом. Але, за допо
могою законодавчого формулювання статті КК
про необхідну оборону, й особливо шляхом вве
дення поняття перевищення меж необхідної обо
рони, законодавець встановлює межі реалізації
суб’єктивного права на захист і вихід за межі
якого перетворює дії того, хто обороняється, на
зловживання правом, яке є недоступним.
На основі вищесказаного вбачається, що
дії, які вчиняються у стані необхідної оборони,
можна вважати правомірними, тобто, як внут
рішньо виправдані тим, хто обороняється, так і
такими, що опираються на право, засновані на
ньому. Отже дії, які вчинені у стані необхідної
оборони і які спричиняють шкоду тому, хто по
сягає, не є злочинними в силу двох ознак - сус
пільної небезпеки і протиправності, що виключає
притягнення того, хто обороняється, до кримі
нальної відповідальності.
Як уже зазначалось, соціально-правове
призначення кримінально-правової відповідаль
ності регламентації необхідної оборони повинно
заключатися у встановленні дієвих гарантій, які
дозволяють громадянам безперешкодно реалізо
вувати належне їм право на захист. Ступінь від
повідальності такої регламентації ідеї природно
го права і пануючого у суспільстві уявлення про
ознаки і межі оборони свідчать про ступінь заці
кавленості держави у практичному застосуванні
даного права. По суті, мова йде про необхідність
стимулювання активності громадян у реалізації
належного їм права, оскільки володіння правом
не означає здійснення права.
Висновки. Суб’єктивне право на особисту
недоторканість людини і громадянина, яке під
кріплене правом захищати свої права і свободи,
виконує гарантійну функцію по відношенню до
інших суб’єктивних прав громадян: права на не
доторканість приватного життя, особистої і сі
мейної таємниці, захист честі і гідності; права на
недоторканість житла, приватної власності. От
же, поняття особистої недоторканості включає в
себе багато повноважень: а) право громадянина
на правовий захист зі сторони органів держави і
органів недердавних і суспільних організацій;
б) право громадянина на особисту свободу і без

пеку, гарантії на захист у суді; в) право на необ
хідну оборону; г) право на недоторканість житла.
У своїй сукупності ці повноваження і складають
зміст суб’єктивного особистого конституційного
права громадянина на особисту недоторканість.
Відповідно, кожному громадянину належить аб
солютне право користуватись правовим захистом
для охорони конституційної недоторканості своєї
особистості, яке забезпечується обов’язком дер
жави захищати свої права і свободи всіма спосо
бами, які не заборонені законом.
Право на захист від суспільно небезпечно
го посягання розглядається як самостійне право,
а не як субсидіарний (додатковий) інститут до
діяльності держави по попередженню злочин
ності і покарання злочинців.
Право людини на необхідну оборону від
суспільно небезпечного посягання, яке забезпе
чує фізичну, моральну і соціальну недоторка
ність особистості, є абсолютним суб’єктивним
правом людини і громадянина, яке у зв’язку з
цим виконує гарантійну функцію по відношенню
до інших суб’єктивних прав: права на життя,
свободу і особисту недоторканість, недоторка
ність приватної власності, особистої і сімейної
таємниці, захисту честі і гідності, власності, пра
ва на недоторканість житла та ін.
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