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Обґрун то ва но, що ос нов ни ми кри теріями оцінки співрозмірності як умо ви пра
вомірності не обхідної обо ро ни є: цінність об’єкта суспільно не без печ но го по ся ган ня 
(бла га, що за хи щається); співвідно шен ня за собів, що за сто со ву ють ся при на паді, і 
за собів, що за сто со вані тим, хто обо ро няється; об ста нов ка на па ду (місце, час, си ту
ація); кількість осіб, які по ся га ють, та їх ха рак те ри с ти ка (стать, вік, фізичні ха рак
те ри с ти ки); кількість осіб, які обо ро ня ють ся та їх ха рак те ри с ти ка (стать, вік, 
фізичні ха рак те ри с ти ки, психічний стан, обу мов ле ний по ся ган ням).

Ключовіслова:співрозмірність обо ро ни, не обхідна обо ро на, суспільно не без печ не 
по ся ган ня, об ста нов ка за хи с ту.

Обос но ва но, что ос нов ны ми кри те ри я ми оцен ки со раз мер но с ти как ус ло вия пра во
мер но с ти не об хо ди мой обо ро ны яв ля ют ся: цен ность объ ек та об ще ст вен но опас но го 
по ся га тель ст ва (бла га, ко то рое за щи ща ет ся); со от но ше ние средств, при ме ня е мых 
при на па де нии, и средств, при ме нен ных тем, кто обо ро ня ет ся; об ста нов ка на па де ния 
(ме с то, вре мя, си ту а ция); ко ли че ст во лиц, по ся га ю щих, и их ха рак те ри с ти ка (пол, воз
раст, фи зи че с кие ха рак те ри с ти ки), ко ли че ст во лиц, ко то рые обо ро ня ют ся и их ха рак
те ри с ти ка (пол, воз раст, фи зи че с кие ха рак те ри с ти ки, пси хи че с кое со сто я ние, обус
лов лен ное по ся га тель ст вом). 

Ключевые слова: со раз мер ность обо ро ны, не об хо ди мая обо ро на, об ще ст вен но 
опас ное по ся га тель ст во, об ста нов ка за щи ты. 

The paper proved that the main evaluation criteria as a condition of legality proportional
ity defense is necessary: the value of an object socially dangerous encroachment (good, which 
is protected), the ratio of vehicles used in the attack, and tools that apply to those who defend; 
atmosphere attack (place, time, situation), the number of individuals who infringe, and their 
characteristics (gender, age, physical characteristics), the number of persons defending and 
their characteristics (gender, age, physical characteristics, mental state, due to encroach
ment). 

Keywords: proportionality defense, necessary defense, socially dangerous encroachment, 
environment protection.

НестабільністькриміногенноїситуаціївУкраїни,інодінеспроможністьдер
жавних органів вжити реальних заходівщодо захистужиття та здоров’я, прав,
свободтазаконнихінтересівлюдинитагромадянинастворюютьвнашійдержаві
сприятливі умови для злочинних посягань на життя людини. У розвиненому
суспільствікожнаособаповиннаматимаксимумможливостейдлязахиступору
шених прав, держава на конституційному рівні закріпила право кожного на
самостійний захист свого життя і здоров’я, життя і здоров’я інших людей від
протиправнихпосягань(ст.27КонституціїУкраїни).Інститутнеобхідноїоборони
укримінальномуправієоднієюзважливихгарантійзабезпеченнязахистужиття,
здоров’я,честіігідностігромадян,безпекивсуспільстві,інтересівдержави.

ЗначнийвнесокудослідженнянеобхідноїоборонизробилиП.П.Андрушко,
Ю.В. Баулін, С.В. Бородін, Л.В. Гусар, М. В.П. Діденко, М.Д. Дурманов,
А.Ф.Коні,М.Й.Коржанський,С.Г.Келіна,В.М.Козак,М.М.ПашеОзерський,
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А.А.Піонтковський,Е.Ф.Побігайло,Л.М.Підкоритова,І.С.Тишкевич,В.І.Тка
ченко,Т.Г.Шавгулідзе,М.Д.Шаргородський,М.І.Якубовичтаінші.Протепро
блема критеріїв визначення співрозмірності оборони, співвідношення засобів
захистуінападутамежзахиступринеобхіднійобороніневисвітленадостатньою
мірою.Томувирішенняцихпитаньієметоюданоїстатті,івідповідно–вдоско
наленнякримінальноправовогоінститутунеобхідноїоборони.

Укримінальномуправіправомірністьнеобхідноїоборонирозглядаєтьсяшля
хом аналізу обставин, які відносяться до посягання і захисту. Під час аналізу
необхідноїоборонивченівикористовуютьрізнітерміни:умови,ознаки,підстави
необхідноїоборонитощо.Так,окремівченідопідставвідносятьсуспільнонебез
печнепосягання,адоознак–наступні:1)необхіднаоборона–цедія;2)шкода
повиннабутизаподіяналишеособі,якапосягає;3)своєчасністьзахисту;4)мета
–захистсуспільнихвідносинвідспричиненняїмшкоди;5)співрозмірністьобо
рони1. Однак не всі вчені виділяють співрозмірність як обов’язкову ознаку
необхідноїоборони.

Співрозмірністьоборони–цеознака,щохарактеризуємежінеобхідноїоборо
ни,якіхочапрямоіненазванівзаконі,протевисновокпронихможназробити,
аналізуючич.1іч.3ст.36ККУкраїни.Так,відповіднодоч.1ст.36ККзаподіяна
тому,хтопосягає,шкодаповиннабутинеобхідноюідостатньоювданійобста
новцідлянегайноговідверненнячиприпиненняпосягання,азізмістувипливає,
щозаподіянатому,хтопосягає,тяжкашкода(смертьаботяжкітілесніушкоджен
ня)повиннавідповідатидвомвзаємопов'язанимобставинам:небезпечностіпося
гання і обстановці захисту.Заподіяннятому,хтопосягає, смерті абонанесення
йому тяжкого тілесного ушкодження визнається співрозмірним, якщоця тяжка
шкодавідповідаланебезпечностіпосяганняіобстановцізахисту.

Небезпекапосяганнявизначаєтьсяцінністюблага,щоохороняєтьсязаконом,
наякеспрямованепосягання(життя,здоров'я,власність,тілеснанедоторканність,
громадськийпорядоктощо),іреальноюзагрозоюзаподіянняшкодицьомублагу
збокутого,хтопосягає.Безумовно,більшзначнусуспільнунебезпекуявляють
собоюпосяганнянажиття,здоров'я,свободу,честь ігідністьлюдини,недотор
канністьїївласностііжитла.Зокрема,однимизнайбільшнебезпечнихзлочинів
противласностієпосяганнянавласністьіззастосуваннямнасильства.Суспільна
небезпекацихзлочинівполягаєвзастосуваннінасильства,втомучисліітакого,
щоєнебезпечнимдляжиттячиздоров’яособи,тапогроз.

При вирішенні аналізованого питання ключовим моментом є саме ступінь
небезпечностіпосягання,щойвизначаємежідопустимоїшкодипринеобхідній
обороні. Тут існує пряма залежність: чим небезпечніше посягання, тим більші
межідопустимоїшкоди.Очевидно,щозаподіяннятяжкоїшкодитому,хтопося
гає, співрозмірне лише з посяганнями,що становлять велику суспільну небез
печність(наприклад,призахистіжиття,здоров'я,власностітощо).

Заподіяна тому, хто посягає,шкода повинна, проте, бути співрозмірною не
тількизнебезпечністюпосягання,алейзобстановкоюзахисту.Обстановказахи
стувизначаєтьсяреальнимиможливостямиізасобамитого,хтозахищається,для
відверненнячиприпиненняпосягання.Очевидно,щоприрозгляді справданої
категорії суди не повинні механічно виходити з вимог точної пропорційності
засобівзахистутазасобівнападу,аповиннівраховуватиступіньіхарактернебез
пеки,яказагрожувалатому,хтообороняється(видзлочинутаступіньйогонебез
печності в даному конкретному випадку, більшу чи меншу цінність інтересу,
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якомунападникнамагавсязаподіятишкоду),обставини,щомогливплинутина
реальне співвідношення сил. Заслуговує на увагу думка Ю.В. Бауліна, який,
досліджуючипитанняпрообстановкузахисту,зазначає,щохарактертакоїобста
новкизалежитьвідреальногоспіввідношеннясил,можливостейізасобівособи,
яказахищається,іособи,якапосягає,асаме:місцеічас,несподіваністьнападу,
непідготовленістьдляйоговідбиття,кількістьнападаючихітих,хтозахищається,
їх фізичні дані (вік, стать, інвалідність, стан здоров'я), інші обставини справи.
Самеціобставиниможутьсвідчитипрообстановкузахисту,якаводнихвипадках
складаєтьсяявнонакористьтого,хтозахищається(такуобстановкуможнаназва
тивідносносприятливоюдляособи,яказахищається),ачастіше,навпаки,–на
користьтого,хтопосягає(цетакзвананесприятливадляособи,яказахищається,
обстановказахисту).Присприятливійобстановцізахисту,особаяказахищається,
відчуваючиявнуперевагунадособою,якапосягає,усвідомлює,щодлязабезпе
ченняефективногозахистуунеїнемаєявноїнеобхідностізаподіюватитому,хто
посягає, тяжку шкоду. При несприятливій для особи, яка захищається, обста
новці,реальніможливостіщодовідверненнясуспільнонебезпечногопосягання
буливідноснорівнимиабопоступалисяможливостямтого,хтопосягає.Утакій
ситуації заподіяння нападаючому тяжкої шкоди є виправданим (правомірним),
оскількивонавиступаєякнеобхіднаідостатнядляуспішноговідверненняпося
гання2.

Науковці, якідосліджувалиданупроблему,відзначають,щопривизначенні
співрозмірності засобів захисту і нападунайчастіше виникає питанняпропра
вомірність застосування зброї чи предметів, які її замінюють, при захисті від
суспільно небезпечного посягання. У деяких випадках слідчі та судові органи
безпідставновиходятьзтого,що,якщотой,хтонападав,здійснювавпосягання
беззастосуваннязброї,тоітой,хтообороняється,немаєправавикористовувати
длязахистузброю,томущоприцьомубуденевідповідністьзасобівзахистузасо
бам нападу. При порівнянні інтенсивності захисту з інтенсивністю нападу
необхідно враховувати не тільки наявність у того, хто обороняється, зброї й її
відсутністьунападника,алейіншіобставинивїхнійсукупності3.Аджевдеяких
випадкахзлочинецьнападаєбеззброї,хочанависокомурівніволодієприйомами
бойовихмистецтв,принападізвикористаннямтранспортнихзасобів,небезпеч
нихдляздоров’яречовин,навченихкомандамсобакіт.д.Якщовобстановці,яка
склалася,виникаєнеобхідністьзастосуваннябільшінтенсивнихзасобів(напри
клад, зброї проти палиці), той, хто обороняється, вправі це зробити, тому що
захищатисязвичайноприходитьсятим,щовиявилосяпідрукою,оскількибудь
якезволікання(підшукуванняспіврозмірнихзасобівзахисту)можезробитиобо
рону неефективної, або ж взагалі – неможливою. До того ж не завжди можна
відбити напад співрозмірними засобами. Органам слідства і суду доводиться
обговорювати це питання по кожній кримінальній справі, де мова йде про
необхіднуоборонучипроперевищенняїїмеж.Утихвипадках,колиособа,яка
захищаєтьсявідпосягання,застосовуєтіжзасобизахисту,щойособа,якапося
гає,цепитанняневикликаєвеликихтруднощів.Вонивиникаютьтоді,колипри
захистізастосованібільшефективнізасоби,ніжпринападі.Це,однак,неозначає,
що при вирішенні конкретних кримінальних справ не слід встановлювати
співрозмірністьчирівністьзасобівнападуізахистуінаційпідставівирішувати
питанняпроправомірністьнеобхідноїобороничипроперевищенняїїмеж.

Згідно іззакономневимагається,щобзнаряддячизасоби,яківикористову
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ються при захисті, були аналогічні тим, які використовуються особою, що
здійснює посягання .  Згідно ч. 5 ст. 36 КК України не є перевищенням меж
необхідноїоборониінемаєнаслідкомкримінальнувідповідальністьзастосуван
нязброїабоякихнебудьіншихзасобівчипредметівдлязахистувіднападуозб
роєної особи або нападу групи осіб, а також для відвернення протиправного
насильницького вторгнення вжитло або іншеприміщення, незалежно від тяж
кості шкоди, яку заподіяно тому, хто посягає. На наш погляд, таке положення
Кримінальногокодексунасучасномуетапірозвиткузлочинностінеможнавважа
тидосконалим,оскількивоноєневідповіднимреаліямзначногозростання,зок
рема, корисливоїнасильницької, групової4 та організованої злочинності в
Україні5. Тому цілком вірними уявляються пропозиції вчених про зміну даної
норми з метою закріплення правомірності використання зброї, або предметів,
застосованихякзброя,протинападуоднієїнеозброєноїособи6.Слідпідтримати
пропозиціюпровнесеннянаступнихзміндоданоїнорми:«неєперевищенням
межнеобхідної оборони застосування зброї або якихнебудь інших засобів або
предметів,незалежновідтяжкостінаслідків,длязахистувіднападу,поєднаного
знасильством,небезпечнимдляжиттяособи,щообороняється,чи іншихосіб,
абозбезпосередньоюпогрозоютакогозастосування»7.Відзначимо,щоданапро
позиціябулависунутавченимищеу2003році.За8роківзростаннянасильниць
кої,утомучислікорисливонасильницької,злочинностінелишенеприпинилось,
алейнавпаки,відмічаютьсятенденціїдоїїзростаннятапосиленняжорстокості
вчиненихзлочинів.

Враховуючи,щонасучасномуетапізрослакількістьпосяганьнавласністьіз
застосуваннямнасильства,ізпроникненнямужитло,вченіобґрунтовуютьокремі
зміниідочастини5ст.36ККУкраїни:встановлено,щозаконодавецьобмежив
невизнанняперевищенняммежнеобхідноїоборонивідверненняпротиправного
насильницькоговторгненнялишеужитлотаприміщення(тобто,споруди,при
значенідляперебуваннялюдейабозберіганнямайна).Томувипадкизастосуван
нязброїабобудьякихіншихзасобівчипредметівдлявідверненнявторгненняв
інше володіння особи, яке не є приміщенням (наприклад, на земельні ділянки,
транспортнізасоби),повинніоцінюватисяназагальнихпідставах,тобто,якпере
вищеннямежнеобхідноїоборони.ВідповідноІ.І.Присяжнюкзапропонувавуч.
5ст.36ККУкраїнитермін«іншеприміщення»замінитинатермінологічнийзво
рот«іншеволодінняособи»8.

Неможнанепогодитисяздумкоюпроте,«…щоприпосяганнігрупиосіб,
яка за кількістюпереважає тих, хто захищається, і діє агресивно, з очевидною
загрозоюдляжиттячиздоров'я,громадянимаютьправозастосуватидлязахисту
наявніунихзасоби.Тобто,йдетьсяпроправонаактивнідіїзметоюпротистоян
някількомнападникам9.Немаєсумніву,щоспільнізлочиннідіїявляютьсобою
високий ступінь суспільної небезпеки, оскільки у групі об’єднуються зусилля
кількохосібзметоюдосягненняєдиногозлочинногорезультату,щообумовлює
ймовірністьйогодосягнення.УпостановіПленумуВерховногосудуУкраїнивід
26 квітня 2002 року «Про судову практику у справах про необхідну оборону»
зазначається,щостаннеобхідноїоборонивиникаєнелишевмоментсуспільно
небезпечногопосягання,айуразістворенняреальноїзагрозизаподіянняшкоди.
Кількість осіб, які вчиняють посягання, безумовно, впливає на оцінку його
суспільної небезпечності. Як відомо, груповий злочин завжди розцінювався як
більшнебезпечний,ніжтой,якийвчиняєтьсяоднієюособою.Однак,навітьтоді,
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коли посягання безпосередньо здійснює одна особа, а спільники не виявляють
активностііпідтримуютьїїлишесвоєюприсутністю,небезпекапосяганнязрос
тає. Спільність будьяких злочинних дій, особливо насильницьких, передбачає
наявністьпевноїпсихічної спільності,психічних зв’язківміжспільнодіючими
особами.Дляособи,якаобороняється,утакихвипадкахочевидно,щоубудьяку
хвилинувнаслідоквтручанняіншихосібспіввідношеннясилможерізкозмінити
сянакористьособи,яканападає.Адже,длявизначенняспіврозмірностіоборони
маєзначенняйобстановка,вякійвідбуваєтьсяпосягання.

Співрозмірність припускає, що захисні дії повинні відповідати небезпеці
посягання і обстановці захисту, тобто повинні дотримуватися меж необхідної
оборони.Щеразнаголосимо,щовККне існуєобмежень,щоб засоби захисту
відповідализасобамнападу.Такийпідхідзаконодавцяобґрунтованотим,щоосо
ба,якапосягає,маєзначніперевагипередособою,щообороняється,яківиража
ютьсявраптовостінападу,уможливостівиборумісця,часу,способу,знарядьі,
нарешті, самої жертви злочину. Особа, що захищається, поступається у цих
аспектахнападнику,томувимушеназастосовуватитакізасобищодовідвернення
посягання,якіздатнінейтралізуватизначніперевагинападу,атакожзабезпечити
успіхоборони10.

Такимчином,дляспіврозмірностіоборонинеобхідно,щобмаламісцевіднос
навідповідність(нерівністьінепропорційність)міжзаподіяноютому,хтопося
гає, тяжкоюшкодою (смертю або тяжкими тілесними ушкодженнями) і небез
печністюпосягання,атакожнесприятливоюдлятого,хтозахищається,обстанов
коюзахисту.Прицьомуслідобов'язкововраховувати суб'єктивнийстанособи,
яказахищається,вмоментзахисту.Очевидно,щоостаннянезавждиможеточно
співвіднестисвоїдіїзнебезпекоюпосягання,щозагрожує,внаслідокхвилюван
ня,збудження,страху,перелякутощо.Уцьомувипадкуприоцінціправомірності
заподіяноїтому,хтопосягає,шкоди,слідвиходити ізсуб'єктивногосприйняття
посягання особою, яка захищається, його небезпечності і обстановки захисту.
Частина4ст.36ККпрямовказує,щоособанепідлягаєкримінальнійвідповідаль
ності,якщочерезсильнедушевнехвилювання,викликанесуспільненебезпечним
посяганням,вонанемоглаоцінитивідповідністьзаподіяноїнеюшкодинебезпеч
ностіпосяганнячиобстановцізахисту.

Перевищеннямежнеобхідноїоборони(ексцесоборони)свідчитьпроте,що
особа, яка захищається, перебуваючи в стані необхідної оборони, порушила
вимогупроспіврозмірністьоборони.

Зточкизорукримінальногоправа,неприйнятнимєвизначеннямежзахисту
при необхідній обороні з урахуванням лише співрозмірності засобів захисту із
засобамипосягання,читількиспіврозмірностіінтенсивності(сили,енергійності)
захисту з інтенсивністю посягання. Безсумнівно, повинна вимагатися певна
співрозмірністьміжздійсненимзахистомівсімхарактером,всієюобстановкою
суспільнонебезпечногопосягання,щомаломісце.Вжитіприцьомузасобизахи
стутазасобипосягання,атакожінтенсивністьзахистуйінтенсивністьпосягання
характеризують,безумовно,ступіньспіврозмірностіміжзахистоміпосяганням.
При цьому важливого значення набуває не співставлення вжитих засобів, а
співставленняінтенсивностізахистузінтенсивністюпосягання.

Однак визнати інтенсивність суспільно небезпечного посягання єдиним
моментом, що визначає інтенсивність захисту, означає визнати припустимим
заподіяннянайсерйознішоїшкодиособі, яка дуже інтенсивно, тобто з великою
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силою,дужеенергійнопосягаєнаблаго,незначнезасвоєюцінністю,важливістю
тасуспільнимзначенням.

Для визначення меж захисту при необхідній обороні слід враховувати не
тількимоментспіврозмірностіміжінтенсивністюзахистуйінтенсивністюпося
гання,алеймоментспіврозмірностіміжблагом,щозахищається,таблагом,яке
порушуєтьсяобороною.

Захиствідсуспільнонебезпечногопосяганнявжеузв’язкузйогонеобхідністю
передбачаєвідповідністьінтересів(благ),якізахищаються(важливістьїхзбере
женняінедоторканності),шкоді,якаможебутиспричинена,алевсамихзагаль
нихрисах.Законвизнаєнеправомірноюшкодулишеприявнійневідповідності
цінностіблага,якезахищалося,тійшкоді,якаспричиненанападаючійособі.Тому
можна погодитись з точкою зору С.В. Бородіна11, А.Я. Грун12,що від нападу,
небезпечногодляжиттяособи,якаобороняється,чиіншоїособи,можназахища
тися будьякими засобами і способами, які не загрожують здоров’ю чижиттю
третіхосіб(маютьсянаувазінеучасникинападу).Утойжечасценеозначає,що
віднападу,якийнезагрожуєжиттю,ніприякихобставинахнеможназахищати
сяспособом,якийзагрожуєжиттюнападаючоїособи.Отже,діїособи,яказахи
щається,неможнарозглядатияквчиненізперевищенняммежнеобхідноїоборо
нивтомувипадку,колиспричиненанеюшкодавиявиласьбільшою,ніжшкода
попереджена,ініжта,якоїбулобдостатньодляпопередженнянападу,якщопри
цьому не було допущено явної невідповідності захисту характеру і небезпеці
посягання.Нанашпогляд,жінка,яказазналанападуґвалтівника,вправізахища
тисябудьякимизасобамиіспричинититяжкушкодуособі,яканападає.

Практичновимога«співрозмірностіблаг»зводитьсядовимогиспіврозмірності
міжшкодою,яказагрожує,ташкодою,щозаподіюєтьсятому,хтопосягає.Через
складність у конкретних випадках встановити таку співрозмірність ця вимога
формулюєтьсявтомусенсі,щонеповиннобутирізкої(разючої)неспіврозмірності
міжшкодою,щозагрожує,ташкодою,яказаподіюєтьсяобороною,міжцінністю,
важливістю,суспільнимзначеннямблага,котрепіддалосяпосяганню,ташкодою,
заподіяноютому,хтопосягає,приобороніцьогоблага.

Саме з цього приводу у свій час А.Ф. Коні підкреслював, що вимога
співрозмірностізасобівзахистуінападу(безумовноїрівності)можебутивикона
на лише на папері. Він припускав у межах необхідної оборони перевищення
засобівзахистунадзасобаминападузаумови,щоцеперевищеннянеповинно
бутизловмисним13.

Такимчином,питанняпроправомірністьспричиненоїшкодиособі,якапося
гає,особою,яказдійснюєоборону,вирішуєтьсяокремоізалежитьвідхарактеру
(цінності)охоронюваного інтересу;обстановки,вякій здійснюєтьсяпосягання,
часу,місця;співрозмірностізасобівзахистуінападу,інтенсивностізасобівзахи
сту інападу;фізичногостану,кількостіосіб,якимиздійснюєтьсяпосяганнячи
захист;рядуіншихобставин,щохарактеризуютьспіввідношеннясилособи,що
нападає,іособи,щообороняється,атакожобстановкупосягання.

Отже,мидійшливисновків,щоосновнимикритеріямиоцінкиспіврозмірності
як умови правомірності необхідної оборони є: 1) цінність об’єкта суспільно
небезпечногопосягання(блага,щозахищається);2)співвідношеннязасобів,що
застосовуютьсяпринападі, і засобів,що застосовані тим, хтообороняється; 3)
обстановканападу (місце,час, ситуація);4)кількістьосіб, якіпосягають, та їх
характеристика(стать,вік,фізичніхарактеристики);5)кількістьосіб,якіоборо
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няютьсятаїххарактеристика(стать,вік,фізичніхарактеристики,психічнийстан,
обумовленийпосяганням).Отриманінамивисновкивподальшомусприятимуть
вдосконаленню кримінальноправового поняття перевищення меж необхідної
оборони.
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