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ІНСТИТУТ КРИМІНАЛЬНИХ ПРОСТУПКІВ ТА ОБСТАВИНИ,
ЩО ВИКЛЮЧАЮТЬ ЗЛОЧИННІСТЬ ДІЯННЯ:

ОГЛЯД СУЧАСНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ

У зв’язку із внесенням у Кримінальний кодекс України змін, що передбачають впровадження у 
кримінальне право понять «кримінальне правопорушення», «злочин», «кримінальний проступок», 
досліджено окремі положення законодавчого регулювання обставин, що виключають злочин-
ність діяння, а також визначено напрями вдосконалення їх правового регулювання.

Ключові слова: обставини, що виключають злочинність діяння; злочин; кримінальний про-
ступок; кримінальне правопорушення.

Постановка проблеми. Одна з основних складових ефективної кримінальної 
політики держави – кримінальне законодавство, завданнями якого є правове за-
безпечення охорони прав і свобод людини, громадянина, власності, громадського 
порядку та безпеки, довкілля, конституційного устрою України від злочинних по-
сягань, забезпечення миру і безпеки людства, а також запобігання злочинам.
Вдосконалюючи кримінальне законодавство, можна вирішити такі принципові 

для суспільства і держави питання, як встановлення підстав кримінальної відпо-
відальності, визначення кола злочинних діянь, встановлення видів покарань та ін-
ших заходів кримінально-правового характеру. Важливим елементом криміналь-
ної політики є визначення кола злочинних діянь шляхом напрацювання (встанов-
лення) чітких критеріїв злочинного і караного та вилучення з цього кола незло-
чинних діянь, враховуючи такі критерії.
У кримінальному законодавстві врегульовано кримінально-правові відносини, 

зокрема ті, що пов’язані з вирішенням питання про відповідальність за вчинення 
злочинів, а також визначено діяння, які є соціально корисними чи допустимими 
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правомірними вчинками, але за зовнішніми своїми ознаками збігаються з ознака-
ми певного складу злочину.
Відмежування злочинної поведінки від незлочинної – фундаментальна пробле-

ма кримінально-правового регулювання, вирішення якої можливе за умови вста-
новлення заборони на вчинення тих чи інших суспільно небезпечних діянь, а та-
кож виключення злочинності за вчинене за певних обставин діяння, яке за інших 
рівних умов повинно бути караним. Адже завдяки таким встановленням мають 
вирішуватися проблеми кримінальної політики в цілому. До того ж сучасна дер-
жава, хоч би який потужний правоохоронний апарат мала, на жаль, не може будь-
якої миті захистити громадянина від посягання на його життя, здоров’я, честь, 
гідність, власність та інші блага, тому вона й створює законодавчі гарантії особис-
того захисту громадян від небезпеки. Таку можливість держава гарантує шляхом 
внесення до Кримінального кодексу України спеціальних норм, у яких визначено 
підстави та умови, за яких вчинення діяння (бездіяльності), зовні подібного до 
злочину, вважається незлочинним.
Необхідно зауважити, що з прийняттям Кримінального кодексу України 

2001 року відбулось суттєве розширення переліку обставин, що виключають зло-
чинність діяння, та виділення у Загальній частині кодексу спеціальної глави («Об-
ставини, що виключають злочинність діяння»), до якої увійшли: необхідна обо-
рона; уявна оборона; затримання особи, що вчинила злочин; крайня необхідність; 
фізичний або психічний примус; виконання наказу або розпорядження; діяння, 
пов’язане з ризиком; виконання спеціального завдання з попередження чи роз-
криття злочинної діяльності організованої групи чи злочинної організації.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. У галузі кримінального права ва-
гомий внесок у розробку положень обставин, що виключають злочинність діяння, 
зробили такі вчені, як Ю.В. Александров, П.П. Андрушко, В.Ф. Баулін, М.I. Ба-
жанов, Н.П. Грищук, С.А. Домахін, М.Д. Дурманов, В.М. Козак, О.М. Костенко, 
С.В. Пархоменко, М.М.  Розін, І.І. Слуцький, В.В. Сташис, В.Я. Тацiй, Т.Г. Шавгу-
лідзе та інші науковці.

Метою статті (завданням) є визначення напрямів удосконалення правових 
норм, які регулюють обставини, що виключають злочинність діяння у зв’язку із 
запровадженням інституту кримінальних проступків.

Виклад основного матеріалу дослідження. З моменту набрання чинності Кримі-
нальним кодексом України 2001 року положення Глави 8 «Обставини, що виключають 
злочинність діяння» викликали підвищений науковий інтерес, результатом чого стало 
написання дисертацій про кожну з цих обставин. Однак комплексного дослідження, 
присвяченого зазначеному кримінально-правовому інституту, в Україні немає.
Аналіз висновків і пропозицій, зроблених за результатами дисертаційних до-

сліджень, практика застосування кримінально-правових положень дають підстави 
для окреслення проблемних питань та наукової дискусії. Вони зумовлені низькою 
реалізацією цих норм у правозастосовній діяльності, суперечливим використанням 
положень вказаних статей у зв’язку з неоднозначним підходом органів правосуддя 
до кримінально-правової оцінки вчиненого за цих обставин, а також недостатньо 
визначеними їх соціальною обумовленістю та цільовою спрямованістю.
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Виникають запитання: по-перше, яку мету ставив перед собою законодавець 
при виокремленні саме цих обставин у спеціальний кримінально-правовий інсти-
тут? По-друге, чому протягом тривалого проміжку часу дії Кримінального кодексу 
України майже відсутня правозастосовна практика кожної з обставин, що виклю-
чають злочинність діяння, а існуюча з окремих обставин – переважно неодноз-
начна та суперечлива. І це при тому, що норми, закріплені у статтях 36–43 КК 
України, за своєю правовою суттю соціально корисні (заохочувальні), спрямовані 
на підвищення соціально-правової активності громадян із запобігання злочинам, 
а також захист законних інтересів від небезпеки, що їм загрожує. Отже, що ж є 
причиною низької активності громадян: недостатня кількість обставин, за яких 
заподіяння шкоди певним охоронюваним інтересам має визнаватися правомірним 
та соціально корисним, чи недостатньо якісна їх законодавча (правова) регламен-
тація, чи недостатня інформованість громадян про наявність у вітчизняному кри-
мінальному законодавстві таких обставин?
Визначаючи зміст соціально-правового значення норм, які регулюють обстави-

ни, що виключають злочинність діяння, відомий вітчизняний вчений Ю.В. Баулін 
зауважує, що «системоутворюючим фактором об’єднання правомірних вчинків, 
що виключають злочинність діяння, в єдину систему є соціально-правовий ре-
зультат, який задається заздалегідь та досягається у процесі функціонування даної 
системи. Цим результатом є вчинення зазначених вчинків як підстави виключення 
суспільної небезпечності та протиправності, а тим самим, і злочинності, і, як на-
слідок, кримінальної відповідальності особи за заподіяну шкоду» [1, 43].
Тож створена система обставин, що виключають злочинність діяння, має вель-

ми благородні цілі – заохочення державою вчинків громадян із запобігання злочи-
нам та суспільно-небезпечним посяганням, іншій небезпеці шляхом виключення 
кримінально-правового обтяження. Проте необхідно констатувати відсутність очі-
куваного результату через чисельні прогалини в чинному законодавстві.
На важливість з’ясування соціально-правового значення нормативної основи 

обставин, що виключають злочинність діяння, звертають увагу і російські вчені. 
Так, С.В. Пархоменко зазначає, що залишається незрозумілим, чому при таких ви-
соких та благородних цілях відповідного нормативного матеріалу він залишається 
нереалізованим [2, 24]?
Однак не тільки окреслені проблеми становлять науковий інтерес дослідження 

обставин, що виключають злочинність діяння, а й, зокрема, відсутність загально-
визнаної узагальнюючої теоретичної концепції, розуміння умов та змісту окремих 
обставин, їх співвідношення. У зв’язку з цим на практиці виникають складнощі 
при кваліфікації дій за наявності кількох обставин, що виключають злочинність 
діяння, а також в умовах взаємодії з іншими кримінально-правовими категоріями.
Крім того, відповіді на поставлені запитання частково містяться у дисертацій-

них дослідженнях, за результатами яких було внесено конкретні пропозиції, спря-
мовані на удосконалення чинних норм, зміст яких має недоліки та колізії. 
Науковий інтерес у дослідженні обставин, що виключають злочинність діяння, 

зростає з огляду на зміни у Кримінальному кодексі України, пов’язані з набранням 
чинності  Кримінальним процесуальним кодексом України. У цьому Кодексі впер-
ше на законодавчому рівні введено поняття «кримінальне правопорушення», що 
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охоплює «злочин» та «кримінальний проступок». Відтак, виникла потреба чіткого 
розмежування та визначення на законодавчому рівні змісту цих понять.
З метою приведення у відповідність положень чинного Кримінального кодексу 

України до положень Кримінального процесуального кодексу України та запро-
вадження інституту кримінальних проступків на розгляд Верховної Ради Укра-
їни вносились численні законопроекти, зокрема: проекти Законів України «Про 
внесення змін до Кримінального кодексу України щодо запровадження інституту 
кримінальних проступків» (від 28 лютого 2012 року, реєстр. № 10126) [3], «Про 
внесення змін до Кримінального кодексу України щодо введення інституту кри-
мінальних проступків» (від 3 березня 2012 року, реєстр. № 10146) [4] та «Про 
внесення змін до Кримінального кодексу України щодо введення інституту кримі-
нальних проступків» (від 8 січня 2013 року, реєстр. № 1202) [5].
Необхідно наголосити на відсутності у названих вище проектах єдиної концеп-

ції та усталеного підходу до визначення спільних критеріїв відмежування злочину 
від кримінального проступку.
Так, у законопроекті від 28 лютого 2012 року за реєстраційним номером 10126 

поняття «злочин» пропонувалося розглядати в чинній редакції ст. 11 Криміналь-
ного кодексу України, доповнивши його ст. 11-1 «Види кримінального правопору-
шення», та, залежно від ступеня тяжкості, кримінальні правопорушення поділити 
на злочини і кримінальні проступки. Кримінальним проступком вважають діяння, 
за яке передбачено покарання у виді громадських робіт або інше, більш м’яке по-
карання, за винятком основного покарання у виді штрафу в розмірі понад три ти-
сячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
У двох наступних законопроектах простежується спроба відійти від передба-

чених у п. 7 ч. 1 ст. 3 положень Кримінального процесуального кодексу України в 
частині запровадження Кримінального кодексу та закону України про кримінальні 
проступки та створити новий Кримінальний кодекс України, який складатиметься 
з двох книг: «Про злочини» та «Про кримінальні проступки». 
У цих законопроектах (від 3 березня 2012 року, реєстр. № 10146 та від 8 січня 

2013 року, реєстр. № 1202) під злочином слід розуміти передбачене у Книзі 1 «Про 
злочини» Особливої частини цього Кодексу суспільно небезпечне винне діяння 
(дія або бездіяльність), вчинене суб’єктом злочину, а під кримінальним проступ-
ком – передбачене в Книзі 2 «Про кримінальні проступки» Особливої частини 
цього Кодексу суспільно небезпечне винне діяння (дія або бездіяльність), вчинене 
суб’єктом кримінального проступку.
Такі обставини, як необхідна оборона, уявна оборона, затримання особи, що 

вчинила злочин, крайня необхідність, фізичний або психічний примус, виконання 
наказу або розпорядження, діяння, пов’язане з ризиком, виконання спеціального 
завдання з попередження чи розкриття злочинної діяльності організованої групи 
чи злочинної організації, розробники законопроектів вважають за доцільне роз-
містити у Книзі 1 «Про злочини» в окремому розділі під назвою «Обставини, що 
виключають кримінальну протиправність діяння».
Не вдаючись до аналізу коректності запропонованої назви розділу, присвячено-

го зазначеним обставинам, та її відповідності змісту понять «кримінальне право-
порушення», «злочин» і «кримінальний проступок», у межах цієї статті слід на-
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голосити на відсутності чітких критеріїв віднесення суспільно небезпечних діянь 
до злочинів та кримінальних проступків, а також на тому факті, що нормативно-
правова основа обставин, які виключають злочинність діяння, залишилася нероз-
глянутою розробниками законопроекту.
У зв’язку з цим виникає запитання, яку мету вони ставили перед собою: сис-

темне вдосконалення положень чинного законодавства з урахуванням набутого 
протягом тривалого часу досвіду його застосування чи механічне розташування 
окремих кримінально-правових норм у різних «Книгах»?
Отже, розуміючи необхідність внесення змін до чинного Кримінального кодек-

су України, буде корисним звернути увагу на певні пропозиції, внесені вітчиз-
няними науковцями за результатами проведених наукових досліджень кожної з 
обставин, які відповідно до чинного законодавства виключають кримінальну від-
повідальність особи за заподіяну шкоду за певних умов, та навести їх огляд.
Так, за результатами проведеного дослідження Н.М. Плисюк було зроблено 

висновок, що через недостатню чіткість законодавчого визначення, за яких умов 
при обороні від суспільно небезпечного посягання чи затриманні особи, яка його 
вчинила, заподіяння смерті чи тяжкої шкоди здоров’ю визнається правомірним, і 
обумовлення випадків, коли заподіяння смерті чи тяжкої шкоди здоров’ю визна-
ється перевищенням меж необхідної оборони – злочином проти життя чи здоров’я 
особи, має місце різне вирішення по суті однакових ситуацій. У зв’язку із цим 
вказується на потребу диференціації відповідальності за умисне вбивство при 
перевищенні меж необхідної оборони та в разі перевищення заходів, необхідних 
для затримання злочинця, у різних кримінально-правових нормах і пропонуються 
нові редакції статей 36, 38, 118 КК України [6, 14, 15].
В.В. Аніщук вважає за доцільне взагалі виключити з Розділу 8 таку обставину, 

як «уявна оборона», та доповнити Кодекс ст. 39-1 в редакції: «Особа звільняється 
від кримінальної відповідальності за шкоду, заподіяну внаслідок помилки в на-
явності стану необхідної оборони, крайньої необхідності або затримання особи, 
котра вчинила злочин, якщо вона не усвідомлювала та не могла усвідомлювати 
помилковості свого припущення».
Як зазначає автор, виходячи з аналізу наявної практики застосування судами ст. 37 

КК України, значного поширення набувають порушення принципів кримінально-
правової кваліфікації, зокрема принципів законності, точності, об’єктивності, ви-
рішення спірних питань на користь особи, дії якої кваліфікуються, та принципу 
стабільності. Суди обмежуються констатацією факту наявності уявної оборони, що 
не забезпечує виконання цією обставиною, яка виключає злочинність діяння, своєї 
праворегуляторної функції та ставить під сумнів подальше ефективне застосування 
цієї норми закону про кримінальну відповідальність у чинній редакції [7, 175].
Заслуговують на увагу й інші пропозиції, обґрунтовані науковцями за результа-

тами проведених досліджень та спрямовані на вдосконалення і формування єди-
ної правозастосовної практики таких обставин, як «крайня необхідність», «фізич-
ний або психічний примус», «діяння, пов’язане з ризиком», «виконання наказу 
або розпорядження» та «виконання спеціального завдання з попередження чи роз-
криття злочинної діяльності організованої групи чи злочинної організації».
За результатами дослідження крайньої необхідності як обставини, що виклю-

чає злочинність діяння, внесено пропозиції, які, на думку автора, сприятимуть по-
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кращенню правозастосовної практики. Так, рекомендовано ч. 2 ст. 39 КК України 
викласти у такій редакції: «Перевищенням меж крайньої необхідності є умисне 
заподіяння шкоди охоронюваним правам та інтересам, якщо така шкода є більш 
значною, ніж відвернена, а також умисне заподіяння смерті або тяжкої шкоди 
здоров’ю людини, якщо така шкода є більш значною або рівною відвернутій».
Крім того, враховуючи, що чинна ст. 39 КК України не дає відповіді на запитання 

щодо відповідальності особи, яка намагалася відвернути від певних охоронюваних 
законом інтересів більшу шкоду шляхом заподіяння іншим охоронюваним законом 
інтересам меншої шкоди, однак не досягла своєї мети, і усунути небезпеку не вдалося, 
з метою уникнення різних підходів до цього питання з боку правозастосовних органів 
внесено пропозицію закріпити на законодавчому рівні положення про те, що подібні 
ситуації варто також розцінювати за правилами крайньої необхідності, що надасть 
більших можливостей громадянам із застосування норми про крайню необхідність та 
стимулюватиме їх до активних дій в обстановці крайньої необхідності [8, 177].
Задля вдосконалення чинної редакції ст. 40 КК України «Фізичний або психіч-

ний примус» пропонується введення понять «допустима шкода», «достатня шко-
ди», «правомірна шкода», «перевищення меж правомірної шкоди» [9, 14].
Не менш вагомим внеском в удосконалення змісту обставин, що виключають 

злочинність діяння, є дослідження М.В. Анчукової, яка зазначає, що чинна редак-
ція ст. 42 КК України не містить визначення перевищення меж заподіяння шкоди, 
тож це ускладнює застосування на практиці положень цієї норми. Науковець об-
ґрунтовує необхідність доповнення чинної редакції положенням про те, що ризик 
визнається виправданим, якщо поставлена мета не могла бути досягнута в даній 
обстановці дією (бездіяльністю), не пов’язаною з ризиком, і особа, яка допустила 
ризик, обґрунтовано розраховувала, що вжиті нею заходи є достатніми для запо-
бігання шкоди правоохоронюваним інтересам [10, 170].
На підставі досліджень у сфері розмежування правомірної та злочинної пове-

дінки особи, яка заподіює шкоду охоронюваним кримінальним законом цінностям 
у зв’язку з виконанням наказу, С.І. Дячук пропонує доповнити Загальну частину 
Кримінального кодексу України нормою «Виконання обов’язкового наказу», яка 
повинна носити універсальний характер і охоплювати всі випадки спричинення 
шкоди при виконанні владних розпорядчих вимог у всіх галузях управлінської 
діяльності, зокрема й у сфері забезпечення обороноздатності, державної безпеки, 
оперативно-розшукової діяльності [11, 12].
Слушними видаються і пропозиції, спрямовані на вдосконалення норми, яка ре-

гламентує заподіяння шкоди при виконанні спеціального завдання з попередження 
чи розкриття злочинної діяльності організованої групи чи злочинної організації. 
Так, Ю.В. Мантуляк звертає увагу на те, що чинна редакція ч. 2 ст. 43 КК України, 
в якій визначено підстави кримінальної відповідальності виконавця спеціального 
завдання та межі заподіяння ним шкоди, є недосконалою, що зумовлює неодно-
значне її тлумачення, дає змогу зробити висновок, що застосування насильства 
до потерпілого не є обов’язковою ознакою юридичного складу тяжкого злочину, а 
настання інших тяжких та особливо тяжких наслідків не є обов’язковою ознакою 
юридичного складу особливо тяжкого злочину, за які виконавець спеціального за-
вдання підлягає кримінальній відповідальності.

Інст
ит
ут

 кримінальних прост
упків т

а обст
авини, 

щ
о виклю

чаю
т
ь злочинніст

ь діяння: огляд сучасних дослідж
ень, с. 92–99



98

Науковий часопис Національної академії прокуратури України 1’2014
©

 Н
ел
я 
Л
іс
ов
а,

 2
01

4

За результатами проведеного дослідження обґрунтовується доцільність введен-
ня понять «вимушене заподіяння шкоди» та «перевищення меж вимушеного запо-
діяння шкоди при виконанні спеціального завдання». Останнє з них означає вчи-
нення у складі організованої групи чи злочинної організації умисного тяжкого чи 
умисного особливо тяжкого злочину, поєднаного з посяганням на життя людини або 
пов’язаного із загибеллю людини, а також умисним спричиненням тяжкого тілесно-
го ушкодження чи настанням інших тяжких наслідків для здоров’я людини [12, 13].

Висновки. Потребують узагальнення отримані результати і необхідна побу-
дова нової концептуальної моделі, на підставі якої й буде сформовано систему 
обставин, що виключають злочинність діяння. Створення такої моделі дасть мож-
ливість з’ясувати місце означених обставин у системі подібних кримінально-пра-
вових явищ, переглянути їхнє коло з урахуванням сучасних тенденцій розвитку 
кримінальної науки, сформувати єдиний підхід до визначення конститутивних 
ознак обставин, що виключають злочинність діяння. 
Важливе значення у процесі підготовки змін до Кримінального кодексу України 

матиме законодавче визначення поняття «обставини, що виключають злочинність 
діяння». Це сприятиме відмежуванню суспільно корисних дій (бездіяльності) від 
суспільно небезпечних, що й має стати перспективним напрямом подальших на-
укових розробок у визначеній проблематиці.
Підсумовуючи викладене, варто зауважити, що наявний потужний науковий до-

робок вітчизняних учених у дослідженні обставин, що згідно з чинним законо-
давством виключають кримінальну відповідальність особи за заподіяну шкоду за 
певних умов, має важливе значення для подальшого вдосконалення цього інсти-
туту кримінального права, а наведений огляд окремих положень не повинен за-
лишитися поза увагою розробників законопроектів, присвячених створенню нової 
моделі Кримінального кодексу України та введенню понять «кримінальне право-
порушення», «злочин» і «кримінальний проступок».
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Неля ЛЕСОВАЯ

ИНСТИТУТ УГОЛОВНЫХ ПРОСТУПКОВ И ОБСТОЯТЕЛЬСТВА,
ИСКЛЮЧАЮЩИЕ ПРЕСТУПНОСТЬ ДЕЯНИЯ:
ОБЗОР СОВРЕМЕННЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

В связи с внесением в Уголовный кодекс Украины изменений, предусматривающих введение в уголов-
ное право понятий «уголовное правонарушение», «преступление», «уголовный проступок», исследованы 
отдельные положения законодательного регулирования обстоятельств, исключающих преступность 
деяния, а также определены направления совершенствования их правового регулирования.

Ключевые слова: обстоятельства, исключающие преступность деяния; преступление; 
уголовный проступок; уголовное правонарушение.

Neliya LISOVA

INSTITUTE OF CRIMINAL OFFENSE AND CIRCUMSTANCES EXCLUDING 
CRIMINALITY OF THE ACT: REVIEW OF MODERN STUDIES 

As the Criminal Code of Ukraine was amended introducing the notions of “criminal offense”, 
“crime”, “criminal misdemeanor” to the criminal law, there were researched separate provisions of 
legal regulation of circumstances excluding criminality of the act as well as there were determined 
directions for improvements of their legal regulation. 

Keywords: circumstances excluding criminality of the act; crime; criminal offense; criminal misdemeanor.
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