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РЕАЛІЗАЦІЯ ПРАВА НА НЕОБХІДНУ ОБОРОНУ
Постановка проблеми. Загальновизнано,
що право громадян на необхідну оборону - важлива гарантія недоторканності особи, яка слугує
інтересам попередження і припинення злочинних
посягань. Між тим, застосування норм про нео бхідну оборону породжує чимало проблем на
практиці. Складності застосування норм про н еобхідну оборону і перевищення її меж пов’язані з
виключно оціночним характером ознаки „перев ищення меж необхідної оборони”, відсутністю чі ткого розмежування правомірної оборони і злочи нного діяння. Сучасна правозастосовча практика
потребує науково обґрунтованих коментарів і р екомендацій з питань застосування ст.36 КК Укра їни [2]. Ці обставини обґрунтовують наук ову і
практичну актуальність даної теми і необхідність її
дослідження.
Ступінь наукової розробки. Дослідженням інституту необхідної оборони присв ячені
праці вчених О.Ф.Коні, В.Ф.Кириченка, Л.Ю.Ля пунова, Н.Н.Паше-Озерського. У науковій літ ературі проблемі удосконаленню закон одавства,
яке регламентує право на необхідну оборону не
було приділено достатньої уваги. Зокрема, авт ором
проаналізовано науковий доробок В.Володарського [5], Г.Колмакової [10], Ю.В.Бауліна [3, 4].
Мета статті. Автор ставить собі за мету
дослідити ефективність норми, що регулює пр аво на необхідну оборону. У статті дослідження
буде здійснюватися на основі проведених соці ологічних опитувань. Це дасть можливість пр оаналізувати ставлення громадян до інституту н еобхідної оборони, його реалізацію і на основі
цього розробити певні рекомендації з удосконалення законодавства про необхідну оборону.
Виклад основного матеріалу. Законодавче
закріплення права на необхідну оборону є важл ивою гарантією недоторканності прав і нормальної
життєдіяльності громадян. Проте не менш важл ивим фактом є дослідження ефективності цієї зак онодавчої норми. Щодо необхідної оборони мо жна
сформулювати дві мети: 1) використання громад янами необхідної оборони в усіх випадках, коли для
цього є підстави і 2) правильна реалізація даної
норми правоохоронними органами.
У теорії кримінального права питанн ями
вивчення ефективності норми, яка регламентує
право на необхідну оборону, бул о ряд наукових

досліджень, за допомогою яких вдалося в иявити
деякі недоліки, знайти вихід з багатьох пробле мних ситуацій, які виникають при заст осуванні ст.
36 КК України [9, с.75] .
Нами було проведено опитування 200 осіб
– робітників, службовців, підприємців. На п итання про те, чи вчинялися у їхній присутності
злочини, 38% відповіли позитивно. При цьому
58% злочинів, які вчинялися у присутності оп итаних громадян, відносяться до злочинів проти
особи (ст.ст. 115, 121, 122, 125 КК України), 37%
- вчинялись хуліганські дії, 4% - злочини проти
власності (ст.ст. 186, 187 КК України).
Що ж до характеру і ступеня суспільної н ебезпечності більшості зазначених діянь, то вони
відносяться до категорії тяжких злочинів. Отже,
якби громадяни в усіх випадках використовували
своє право оборони, тоді ця обставина мала б
велике попереджувальне значення. Але, практична реалізація інституту необхідної оборони з алишає бажати ліпшого.
Так, за результатами опитування громадян
87% осіб із загального числа тих, у присутності
яких вчинялися злочини, не вживали заходів для
їх припинення, тобто не використовували право
на необхідну оборону. Ця цифра являється загр озлива, оскільки показує значне зниження а ктивності громадян у припиненні злочинів.
У цьому відношенні являють певний інтерес соціально-демографічні характеристики ос обистості очевидців, які не брали участі у припиненні злочинних посягань. У результаті дослідження були отримані такі результати, які свідчать
про те, що серед громадян, які не брали участі у
припиненні злочинів, які вчинялися у їх присутн ості, більшість складають особи у віці від 18 до 40
років. У середньому 70% мають середню і вищу
освіту, біля 70% є робітниками і службовц ями і
переважна більшість раніше не піддавалас я застосуванню засобів впливу.
Проведене нами опитування громадян п оказало, що тільки 7% опитаних осіб указали, що
якби в їх присутності вчинялис я злочинні посягання, тоді б вони вжили заходи для їх припинення; 63% опитаних указали, що не вжили б
заходів для припинення злочинних посягань;
17% вжили б заходи для припинення злочинних
посягань залежно від обстановки, а 12% відм о-
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вилися дати відповідь на дане питання.
Значне зацікавлення випливає виявлення
причин такої низької соціальної активності гр омадян. Так, серед опитаних нами громадян, в
присутності яких вчинялись злочини, серед м отивів, за якими вони не використовували дане
право, назвали таке: 46% - страх відповідальності, 15% - незнання права, яке розглядається; 22%
- незнання конкретних правил поведінки при
вчиненні права оборони; 4% - фізичні недоліки;
4% - недооцінка власних сил і можливостей, 3% байдуже ставлення до фактів злочинних пос ягань, 7% - інші обставини.
Отже, результати нашого дослідження св ідчать, що громадяни, які є свідками злочинів,
рідко користуються правом на необхідну обор ону для припинення злочинних посягань. Осно вні
причини такої поведінки – це страх настання небажаних наслідків і незнання конкретних пр авил
поведінки при необхідній обороні. Зумовлюється
це тим, що з кримінально -правовим поняттям
необхідної оборони громадяни обізнані рі дко і не
можуть розібратися, в чому полягає відмінність
необхідної оборони від перевищення її меж. Так,
на питання «Чи зрозуміле Вам законодавче визначення перевищення меж необхідної оборони
(“… умисне заподіяння тому, хто посягає, тяжкої
шкоди, яка явно не відповідає небезпечності пос ягання або обстановці захисту ч.3 ст.36 КК Укра їни”)?», всі 100% опитаних нами відповіли негат ивно. Це пояснюється тим, що соціал ьна оцінка того, що відбувається, у кожної людини індивідуальна, і те, що одні вважають “… явно не відповідає
небезпечності посягання або обстановці захи сту…”, інші визначають досить допустимим.
Основними причинами того, що громадяни
не використовують своє право на необхідну оборону, є відсутність профілактичних заходів із
виховання поваги до закону, його правильно го
тлумачення. На жаль, у даний час зруйнована
система, яка ще не так давно ефективно прац ювала: конфліктні комісії, вуличні комітети, н ародні дружини, пункти охорони громадського
порядку, добровільні народні дружини, товар иські суди. Ці формування на практиці відігравали
важливу роль у профілактиці злочинності і пр авопорушень. Можливо, у деяких з них панувала
„показушність” і притаманна тому часу безвідповідальність, але в цілому недооцінювати ці
формування непотрібно. Доцільно було б на н ових умовах, з вивченням практики, відродити і
удосконалити кращі зразки роботи цих форм увань, надати їм нових імпульсів, законодавчо
закріпити їхні права й обов’язки.
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Також нами опитані 50 працівників органів
внутрішніх справ. Метою опитування було вия влення важкостей при розгляді справ, які пов’яза ні із застосуванням необхідної оборони. Резул ьтати показали: 74% респондентів вваж ають, що
найбільшою важкістю при встановленні ознак
правомірності необхідної оборони є встановле ння меж її правомірності. Причина цього, на їх
думку, - відсутність чіткої межі між нео бхідною
обороною і перевищенням її меж. 39% опитаних
указали, що для них неясн е встановлення часових меж необхідної оборони. В цілому 81% оп итаних нами працівників органів внутр ішніх справ
вважають, що норма, яка реглам ентує право на
необхідну оборону, вимагає серйозних змін.
Недосконалість існуючої норми в аспекті
визначення меж правомірності необхідної об орони підтверджується і даними досліджень пра ктики її застосування правоохоронними органами.
По суті, як уже вказувалося, дані дослідження
свідчать про незмінну лінію помилок, які зв одяться до неправильного встановлення меж пр авомірності оборони. Результато м таких помилок,
в більшості випадків, є незаконне притягне ння
до кримінальної відповідальності гром адян, які
правомірно оборонялися.
З метою глибокого дослідження перспе ктив розвитку кримінально -правової норми, яка
регулює правила застосування необхідної оборони, важливий розгляд даної норми через призму
принципів кримінальної політики держави, “які
розкривають її кримінальної пол ітики глибокий
зміст і одночасно знаходять своє специфічне в ідображення у законі як необхідн ому, соціальнодетермінірованому засобі практичного здійснення політичних установок і завдань” [5, с.59]. До
числа таких принципів, які безпос ередньо пов’язані з інститутом необхідної оборони, відносят ься відповідність кримінальної політики ідеології
прогресивного розвитку суспільства, нау кова
обгрунтованість кримінальної політики, зако нність, демократизм, гуманізм
Принцип відповідності кримінальної пол ітики ідеології прогресивного розвитку суспіль ства передбачає утворення максимально сприя тливих умов для всебічного розвитку кожного
члена суспільства [15, с.22]. Щодо застосування
до норми, яка розглядається, він повинен знах одити своє відображення в ефективності застосування цієї норми.
Метою кримінально-правової норми про
необхідну оборону є забезпечення гарантій нед оторканності прав особистості, суспільства і держави, попередження і припинення злочинів. М е-
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та, безперечно, позитивна і узгоджується з ідеями прогресивного розвитку суспільства. Проте
результат негативний. Наведені дані соціологі чних досліджень і статистики свідчать про те, що
кількість громадян, які не використовують своє
право на необхідну оборону, має тенденцію зростання, а ті громадяни, які використали це право,
як правило, незаконно притягуються до кримін альної відповідальності. Розрив між метою і р езультатом є свідченням ни зької ефективності
застосування вказаної кримінально -правової норми. З цього випливає висновок про те, що
принцип відповідності ідеології прогрес ивного
розвитку суспільства не отримує достатн ього
відображення в нормі про необхідну оборону.
Сутність принципу законності полягає в
тому, що “всі органи державної влади і держа вного управління, усі посадові особи, громадські
організації, а також громадяни у своїй діяльності
зобов’язані точно і неухильно виконувати закони
і засновані на них підзаконні акти” [16, с .94]. В
силу цього законодавець у самому законі повинен визначати межі між злочинним і незлочи нним діянням, забезпечивши цим умови для пр авильного застосування кримінального закону.
Проте вказані раніше недоліки правозастосовчої
практики і труднощі, з якими зустрічаються працівники правоохоронних органів при встано вленні меж правомірності необхідної оборони,
свідчать про те, що законодавець не зміг визн ачити межі допустимої оборони за допомогою
формалізованих ознак і був змушений викори стати невизначені оціночні ознаки. І на практиці, і
в кримінально-правовій теорії неоднозначно
тлумачаться такі ознаки перевищення меж нео бхідної оборони, як “явність”, “небезпечність п осягання”. Отже, при оцінці тієї чи іншої ситуації
при використанні громадянами права на нео бхідну оборону вирішується питання про крим іналізацію цього діяння, що є протиріччям при нципу законності.
Під принципом демократизму розуміється
широке залучення суспільства до боротьби із
злочинними посяганнями. Встановлення чітких
меж допустимості необхі дної оборони слугує
правовою гарантією, яка забезпечує захист інт ересів громадян, які проявляють ініціативу у б оротьбі зі злочинами. Проте збільшення в останні
роки кількості громадян, які не застосовують
право оборони через мотиви страху кримінальної
відповідальності не відповідає даному принципу.
Серед більшості об’єктивних і суб’єктивних
причин такого ставлення виділяється відсутність
законодавчого визначення меж правомірної об о-

рони і важкість для зрозуміння громадянами з аконодавчого формулювання поняття перевищення меж необхідної оборони. Принцип демократи зму кримінальної політики у сфері боротьби із су спільно небезпечними посяганнями на ох оронні
кримінальним законом цінності міг би реалізуват ися більш повно, якби сам текст закону став більш
доступним широким масам населення.
Ідея рівності громадян перед законом, яка
входить у принцип демократизму, на даний час
досить актуальна [13, с.36]. Сьогодні за умов п оглиблення диференціації суспільства залежно від
матеріального становища і посилення націонал істичних настроїв необхідно зберегти “рі вність
підстав і цілей кримінальної відповідальн ості
незалежно від походження, соціального, посад ового і майнового стану, расової і націонал ьної
приналежності, політичних переконань, статі,
освіти, мови, відношення до релі гії, характеру
занять, місця проживання та інших обст авин” [7,
с.8]. Існування оціночних ознак у діючій нормі,
яка регламентує перевищення меж нео бхідної
оборони, у сучасних умовах може створити ум ови для притягнення до кримінальної відповід альності невинних.
Під принципом гуманізму розуміється пі клування про всіх членів суспільства, охорону їх
від злочинних посягань. Громадяни при викори станні права на необхідну оборону у всіх випадках першочергово здійснюють суспільно кори сну діяльність, захищають і реал ізують свої конституційні права і тим попереджують зл очини.
Навпаки, дії того, хто посягає, спрямовані на порушення прав громадян і суспільно небе зпечні. У
зв’язку з чим, керуючись принципом гуманізму,
закон повинен давати громадянам, які оборон яються, значну перевагу.
Висновки. Отже, все вищевикладене пок азує низьку ефективність діючої кримінал ьноправової норми, яка регулює правила застос ування громадянами необхідної оборони і нео бхідності удосконалення шляхів підвищення її
ефективності. У сучасних умова х, які характеризуються відкритістю нашого суспільства і відм овою від односторонніх ідеологічних підходів до
процесів, які відбуваються, з’явились об’єк-тивні
можливості для вивчення і викори стання усього
позитивного, накопиченого у юридичній науці і
кримінальному законодавстві зарубіжних країн.
Також важливе використання позитивного досв іду, накопиченого історією Українського крим інального законодавства.
На поліпшення кримінологічної ситуації в
Україні могло би вплинути відтворення системи
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служби профілактики в ОВС з одночасним ро зробленням нових форм фіксації профілактичної
роботи, а також введенням інституту посередн ицтва (погодження). Сутність його полягає в тому,
що стосовно особи, котра вчинила злочин, який
не представляє великої суспільної небезпеки,
органами кримінальної юстиції може бути пр ийнято рішення про направлення такої справи не
до суду, а в спеціально створений з представн иків громадськості орган, де здійснюється прим ирення сторін і відшкодування шкоди [8, с.67].
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REALIZATION OF RIGHT IS ON A NECESSARY DEFENSIVE
Summary
In this article the author attempts to analyze the social and legal n ature the institute of necessary d efense. The place of law on necessary defense in the structure of common legal statute of person was also i nvestigated in this article.
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