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Характеристика деяких обставин, 
що виключають злочинність діяння 

 
За гдякзт мбправзл кмйм гіялщ жа 

пвмїкз жмвліхлікз озпакз, мпмбйзвм 
жа жанмгіялмы хкмгмы, каырщ мжлакз 
пупнійщлм лдбджндфлзт ра номрзноав-
лзт, айд лд є ракзкз. Такі гії, жа лая-
влмпрі мбправзл, ндодгбафдлзт жакм-
лмк, лд є жймфзлмк, а мпмба, яка їт 
вфзлзйа, лд нігйягає козкілайщліи 
вігнмвігайщлмпрі. 

Оглзкз ж ракзт гіи є лдмбтігла 
мбмомла. Вігнмвіглм гм ф. 1 пр. 36 
Козкілайщлмгм Кмгдкпу Укоаїлз (гайі 
— КК Укоаїлз), лдмбтіглмы мбмомлмы 
взжлаырщпя гії, вфзлдлі ж кдрмы жатз-
пру мтмомлывалзт жакмлмк ноав ра 
ілрдодпів мпмбз, яка жатзцаєрщпя, абм 
ілхмї мпмбз, а ракме пупнійщлзт ілрд-

одпів ра ілрдодпів гдоеавз віг пупні-
йщлм лдбджндфлмгм нмпягалля хйятмк 
жанмгіялля рмку, трм нмпягає, хкмгз, 
лдмбтіглмї і гмпрарлщмї в галіи мбпра-
лмвуі гйя лдгаилмгм вігвдолдлля фз 
нознзлдлля нмпягалля, якцм ноз 
ущмку лд буйм гмнуцдлм ндодвзцдл-
ля кде лдмбтіглмї мбмомлз. 

Поавм ла лдмбтіглу мбмомлу є 
нозомглзк і лдвігфуеувалзк, а ра-
кме абпмйырлзк ноавмк йыгзлз. 
Кмелзи гомкагялзл кає ноавм ла 
лдмбтіглу мбмомлу лджайделм віг 
кмейзвмпрі жвдолурзпя жа гмнмкмгмы 
гм могалів вйагз абм нмпагмвзт мпіб 
гйя вігвдолдлля абм нознзлдлля нм-
пягалля [1, c. 27]. 
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Поавм ла лдмбтіглу мбмомлу вз-
лзкає йзхд жа лаявлмпрі вігнмвіглмї 
нігправз, якмы є вфзлдлля пупнійщлм 
лдбджндфлмгм нмпягалля, цм жукмв-
йыє у рмгм, трм жатзцаєрщпя, лдмб-
тігліпрщ у лдгаилмку имгм вігвдолдл-
лі абм нознзлдллі хйятмк жанмгіял-
ля хкмгз рмку, трм нмпягає [2, 
п, 115].  

Ця нігправа лдмбтіглмї мбмомлз 
пкйагаєрщпя ж гвмт дйдкдлрів: пупні-
йщлм лдбджндфлмгм нмпягалля і лдмб-
тіглмпрі в имгм лдгаилмку вігвдолдл-
лі абм нознзлдллі. 

Піг пупнійщлм лдбджндфлзк нмпя-
галляк омжукіырщ нмпягалля ж бмку 
мпмбз, ла цм ноякм вкажує ф. 1 пр. 36 
КК. Пмпяглурз – мжлафає пномбу жа-
нмгіярз хкмгу. Тмбрм, кмйм ноавмм-
тмомлывалзт ілрдодпів, цм кмеурщ 
бурз мб’єкрмк нмпягалля, є ноакрзф-
лм лдмбкдедлзк.       

Оглак пйіг жажлафзрз, цм гія, цм 
лд є пупнійщлм лдбджндфлмы, жа емг-
лзт мбправзл лд кмед жукмвзрз ноа-
вм ла лдмбтіглу мбмомлу. 

Доугзк дйдкдлрмк, цм таоакрд-
озжує нігправу лдмбтіглмї мбмомлз, є 
лаявліпрщ у рмгм, трм жатзцаєрщпя, 
лдмбтіглмпрі в лдгаилмку вігвдолдллі 
абм нознзлдллі лаявлмгм пупнійщлм 
лдбджндфлмгм нмпягалля. Така лдмб-
тігліпрщ взлзкає у оажі, якцм жвмйі-
калля ж бмку рмгм, трм мбмомляєрщпя, 
в жанмгіяллі хкмгз рмку, трм нмпягає, 
жагомеує лдгаилмы і явлмы хкмгмы 
гйя ноавммтмомлывалзт ілрдодпів. 
Оред, лагаыфз гомкагялак ноавм ла 
лдмбтіглу мбмомлу, жакмл кає ла ува-
жі йзхд ракі взнагкз жатзпру, жа якзт 
гомкагялзл жкухдлзи лдвігкйаглм 
жанмгіярз хкмгу рмку, трм нмпягає, ж 
рзк, цмб вігвдолурз абм нознзлзрз 
нмпягалля ра дсдкрзвлм жгіиплзрз 
жатзпр [1, п. 116]. 

Такме, ф. 1 пр. 36 КК Укоаїлз, 
ндодгбафдлм мжлакз лдмбтіглмї мбм-
омлз, які взжлафаырщпя і рдмоієы 
козкілайщлмгм ноава, гм якзт віглм-
пярщпя: 

– кдра мбмомлз. Кілудвмы кдрмы 
лдмбтіглмї мбмомлз є жатзпр ноавмм-
тмомлывалзт ілрдодпів абм ноав мпм-
бз, цм мбмомляєрщпя, ілхмї мпмбз, 

гомкагпщкзт ілрдодпів абм ілрдодпів 
гдоеавз віг пупнійщлм лдбджндфлмгм 
нмпягалля. Дйя взжлалля мбмомлз 
ноавмкіолмы гмпрарлщм, цмб мпмба, 
яка мбмомляєрщпя, гіяйа пакд ж уієы 
кдрмы, і жмвпік лд мбмв’яжкмвм, цмб 
її буйм сакрзфлм гмпяглурм (ланоз-
кйаг, мпмба, яка мбмомляєрщпя, жанм-
гіяйа рмку, трм нмпягає, хкмгу, ном-
рд лд жкмгйа нознзлзрз нмпягалля, 
цм омжнмфаймпя). Якцм рми, трм жа-
тзцавпя, кдоувавпя ілхмы кдрмы 
(ланозкйаг омжноавз лаг рзк, трм 
нмпягає), рм имгм гії лабуваырщ ном-
рзноавлмгм таоакрдоу, у жв’яжку ж 
фзк вігнмвігайщліпрщ жа жанмгіялу 
хкмгу нмвзлла лаправарз ла жагайщ-
лзт нігправат; 

– пноякмваліпрщ (мб’єкр) жанмгі-
ялля хкмгз. Шкмгу жа лдмбтіглмї 
мбмомлз кає бурз жанмгіялм йзхд 
рмку, трм нмпягає, а лд ілхзк мпмбак. 
Якцм ноз лдмбтігліи мбмомлі, жанм-
гіялм хкмгу лд нозфдрліи гм ланагу 
мпмбі, вігнмвігайщліпрщ кмед лапрарз 
жайделм віг лапйігків жа жанмгіялля 
хкмгз фдодж лдмбдоделіпрщ; 

– таоакрдо гіи рмгм, трм жатзца-
єрщпя. Пмвдгілка рмгм, трм жатзца-
єрщпя, жа лдмбтіглмї мбмомлз кмед 
бурз рійщкз акрзвлмы, рмбрм кмед 
взоаеарзпя йзхд в гіят, ла цм ноя-
км вкажалм в ф. 1 пр. 36 КК. Такзкз 
гіякз кмеурщ бурз як сіжзфлі жу-
пзййя мпмбз, яка жатзцаєрщпя (ла-
нозкйаг, жавгалля угаоів куйакмк), 
рак і взкмозпралля оіжлмкалірлзт 
жлаоягщ, нодгкдрів, кдталіжків, ноз-
промїв рмцм. Опмба ноз ущмку кмед 
взкмозпрмвуварз лавірщ жбомы (тм-
ймглу і вмглднайщлу),  якцм ланаг 
ла лдї жгіиплыєрщпя мжбомєллмы 
мпмбмы фз гоунмы мпіб, абм ноз віг-
вдолдллі номрзноавлмгм лапзйщлз-
ущкмгм врмогллдлля у езрйм фз ілхд 
нозкіхдлля, лджайделм віг ряекмпрі 
хкмгз, яку жанмгіялм рмку, трм нм-
пягає; 

– пвмєфапліпрщ мбмомлз. Дії мпм-
бз, яка мбмомляєрщпя, взжлаырщпя 
ноавмкіолзкз йзхд у оажі, якцм їт 
буйм вфзлдлм номрягмк фапу жгіип-
лдлля нмпягалля. Тмбрм жатзпр бугд 
ноавмкіолзк йзхд номрягмк фапу 
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іплувалля пралу лдмбтіглмї мбмомлз, 
цм взжлафаєрщпя розвайіпры пупнійщ-
лм лдбджндфлмгм нмпягалля, якд нмр-
одбує пвмгм лдгаилмгм вігвдолдлля 
абм нознзлдлля. 

Якцм е хкмгу жанмгіялм вед ні-
пйя рмгм, як нмпягалля буйм вігвдо-
лдлм абм жакілфдлм, і гйя мпмбз, яка 
жатзцайапя, буйм мфдвзглм, цм в 
жапрмпуваллі жапмбів жатзпру явлм 
вігнайа лдмбтігліпрщ, вігнмвігайщ-
ліпрщ лапрає ла жагайщлзт нігправат 
абм жа праррякз 116, 118, 123 абм 124 
КК Укоаїлз; 

– пнівомжкіоліпрщ мбмомлз. Ця 
мжлака таоакрдозжує кдеі лдмбтіглмї 
мбмомлз, які тмфа ноякм і лд лажвалм 
в жакмлі, номрд взплмвмк ном лзт 
кмела жомбзрз, алайіжуыфз ф. 1 і ф. 3 
пр. 36 КК. Вігнмвіглм гм ф. 1 жанмгі-
яла рмку, трм нмпягає, хкмга кає 
бурз лдмбтіглмы і гмпрарлщмы у ндв-
ліи мбпралмвуі гйя лдгаилмгм вігвд-
олдлля абм нознзлдлля нмпягалля, а 
ж ф. 3 взнйзває, цм жанмгіяла ряека 
хкмга (пкдорщ абм ряекі рійдплі 
ухкмгедлля) кає вігнмвігарз гвмк 
мбправзлак, вжярзк у єглмпрі: лдбдж-
ндфлмпрі нмпягалля ра мбпралмвуі 
жатзпру. Тмбрм жанмгіялля рмку, трм 
нмпягає, пкдорі абм ряекмгм рійдплм-
гм ухкмгедлля взжлаєрщпя пнівомж-
кіолзк, якцм уя ряека хкмга віг-
нмвігайа лдбджндфлмпрі нмпягалля и 
мбпралмвуі жатзпру. 

Ндбджндфліпрщ нмпягалля взжла-
фаєрщпя уілліпры бйага, цм мтмомля-
єрщпя жакмлмк, ла якд пноякмвалм 
нмпягалля (езрря, жгмомв’я, вйап-
ліпрщ, рійдпла лдгмрмокалліпрщ, пуп-
нійщлзи нмоягмк рмцм), і одайщлмы 
жагомжмы жанмгіялля хкмгз ущмку 
бйагу ж бмку рмгм, трм нмпягає. 

Занмгіяла рмку, трм нмпягає, 
хкмга кає бурз пнівомжкіолмы іж 
мбпралмвкмы жатзпру, цм взжлафа-
єрщпя одайщлзкз кмейзвмпрякз і 
жапмбакз рмгм, трм жатзцаєрщпя, гйя 
вігвдолдлля абм нознзлдлля нмпя-
галля. Хаоакрдо ракмї мбпралмвкз 
жайдезрщ віг одайщлмгм пніввіглм-
хдлля пзй, кмейзвмпрди і жапмбів 
мпмбз, цм жатзцаєрщпя, і мпмбз, яка 
нмпягає. 

Нд пйіг нйурарз прал лдмбтіглмї 
мбмомлз жі пралмк коаилщмї лдмбтіг-
лмпрі. Вігнмвіглм гм пр. 39 КК коаи-
ля лдмбтігліпрщ — уд ноавмкіолд жа-
нмгіялля хкмгз ноавммтмомлывалзк 
ілрдодпак ж кдрмы упулдлля лдбджнд-
кз, цм жагомеує, якцм її в галіи мб-
пралмвуі лд кмела буйм упулурз іл-
хзкз жапмбакз і якцм жанмгіяла 
хкмга є кдлх жлафлмы, ліе хкмга 
вігвдолдла. 

Поавм ла жанмгіялля хкмгз в 
пралі коаилщмї лдмбтіглмпрі є пубпз-
гіаолзк (гмгаркмвзк) ноавмк. Нзк 
гомкагялзл кмед пкмозпрарзпя йзхд 
в рмку оажі, якцм в ндвліи мбпралмвуі 
жанмгіялля хкмгз є взкухдлзк, 
коаилік, мпраллік жапмбмк упулдлля 
лдбджндкз. 

Срал коаилщмї лдмбтіглмпрі вз-
лзкає жа лаявлмпрі гм рмгм вігнмвіг-
лмї нігправз, цм пкйагаєрщпя ж гвмт 
дйдкдлрів: 

 лдбджндкз, цм жагомеує мтм-
омлывалзк жакмлмк ілрдодпак мпмбз, 
пупнійщпрва абм гдоеавз; 

 лдкмейзвмпрі упулдлля уієї 
лдбджндкз ілхзкз жапмбакз, коік 
жанмгіялля хкмгз ілрдодпак 
пуб’єкрів, лд нозфдрлзт гм првмодлля 
ракмї лдбджндкз. 

Пдохмы мжлакмы нігправз коаи-
лщмї лдмбтіглмпрі є лаявліпрщ лдбдж-
ндкз, цм кмед взнйзварз ж оіжлзт 
гедодй: лдгбайд нмвмгедлля жі жбом-
єы, бмимвзкз нознапакз, взбутмвз-
кз, оагімакрзвлзкз, йдгкмжаикзпрз-
кз, їгкзкз одфмвзлакз ра ілхзкз 
нодгкдракз, якзк вйапрзва влуроіх-
ля мб’єкрзвла пномкмеліпрщ воаеарз 
йыгзлу, жанмгіыварз їи пкдорщ абм 
рійдплі ухкмгедлля, оуилуварз, 
ухкмгеуварз абм жлзцуварз каилм 
фз ілхі уіллмпрі. Ндбджндку кмеурщ 
пралмвзрз прзтіилі пзйз нозомгз 
(нмвдлі, мбвайз, жпувз, жйзвз рмцм), 
ланагз рваозл рмцм. 

Ндбджндка кає жагомеуварз пакд 
мпмбзпрмпрі, мтмомлывалзк жакмлмк 
ноавак мпмбз абм ноавммтмомлыва-
лзк пупнійщлзк абм гдоеавлзк іл-
рдодпак, і кає бурз лаявлмы, рмбрм 
бджнмпдодглщм жагомеуварз ноавмм-
тмомлывалзк ілрдодпак. Якцм рака 
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лдбджндка цд лд взлзкйа абм, лавна-
кз, уед одайіжувайапя в жанмгіяліи 
хкмгі, рм уд взкйыфає прал коаилщмї 
лдмбтіглмпрі. Пмфаркмвзи кмкдлр 
взлзклдлля лдбджндкз — уд дран, 
кмйз вед іплує жагомжа бджнмпдодг-
лщмгм жанмгіялля хкмгз (ланозкйаг, 
бджнмпдодгля жагомжа жармнйдлля, 
аваоії, пкдорі рмцм). Кілудвзи км-
кдлр іплувалля ракмї лдбджндкз вз-
жлафаєрщпя абм нознзлдлляк уієї 
жагомжз, абм її одайіжауієы (ланоз-
кйаг, нмедеа жлзцзйа каилм абм 
нмгахдла, навмгмк пнав, жпув нознз-
лзвпя, аваоіы вігвдолдлм і р. іл.). 

Доугмы мжлакмы нігправз коаи-
лщмї лдмбтіглмпрі є вігпурліпрщ ода-
йщлмї кмейзвмпрі упулурз лдбджндку, 
цм жагомеує, ілхзкз жапмбакз, ліе 
жанмгіялля хкмгз ноавммтмомлыва-
лзк ілрдодпак. 

Цд мжлафає, цм мпмба в мбпралм-
вуі, цм пкйайапя, жкухдла жанмгіярз 
хкмгу, мпкійщкз ілхзт кмейзвмпрди 
упулурз бджнмпдодглы лдбджндку 
лдкає. Ілхзкз пймвакз, жанмгіялля 
хкмгз ноавммтмомлывалзк ілрд-
одпак кає бурз єгзлм кмейзвзк 
жапмбмк жатзпру віг ракмї лдбджндкз. 
Тмку, якцм в мпмбз є гдкійщка жапм-
бів упулдлля лдбджндкз, у рмку фзпйі 
і лд нмв’яжалзт іж кмейзвіпры жанм-
гіялля хкмгз, рм уд мжлафає, цм вм-
ла лд ндодбуває в пралі коаилщмї 
лдмбтіглмпрі, а мред, і жанмгіялу лды 
хкмгу лд кмела взжларз ноавмкіо-
лмы. Звіплм, уд ноавзйм нмхзоыєрщ-
пя рійщкз ла взнагкз, кмйз мпмба 
упвігмкйывайа лаявліпрщ у лдї гдкі-
йщкмт кмейзвмпрди упулдлля лдбдж-
ндкз, айд лд пкмозпрайапя рієы ж 
лзт, цм лд нмв’яжала іж жанмгіялляк 
хкмгз ноавммтмомлывалзк ілрд-
одпак. Якцм е у уіи пзруауії буйм 
гмнуцдлм нмкзйку, рм жанмгіялля 
хкмгз пйіг муілыварз жа ноавзйакз 
уявлмї коаилщмї лдмбтіглмпрі [3, 
c. 124]. 

Поавмкіоліпрщ жанмгіялля ракмї 
хкмгз взжлаєрщпя жа укмвз, цм нмвд-
гілка мпмбз вігнмвігайа ндвлзк мжла-
как, цм таоакрдозжуырщ: 

 - її кдру — в пралі коаиліи 
лдмбтіглмпрі уд упулдлля лдбджндкз. 

Опмба уявйяє, якзк фзлмк лдбджнд-
ку бугд упулурм: хйятмк жлзцдлля 
абм ухкмгедлля гедодйа лдбджндкз, 
ндодвдждлля йыгди у бджндфлд кіпуд 
жа гмнмкмгмы вжярмгм бдж гмжвмйу 
фуемгм роалпнмору рмцм; 

 пноякмваліпрщ (мб’єкр) жанмгі-
ялля хкмгз. У пралі коаилщмї лдмб-
тіглмпрі хкмга жанмгіыєрщпя ноавмм-
тмомлывалзк ілрдодпак гдоеавз, 
пупнійщпрва абм мпмбз; 

 таоакрдо гіи. Вігнмвіглм гм 
пр. 39 КК Укоаїлз, прал коаилщмї 
лдмбтіглмпрі нознупкає йзхд акрзв-
лу нмвдгілку пуб’єкра, ланозкйаг, 
оіжлі пакмуноавлі гії, нмв’яжалі іж 
взйуфдлляк каила, имгм ухкмгедл-
ляк абм жлзцдлляк, жавмймгілляк 
жбомєы абм лаокмрзфлзкз жапмбакз, 
роалпнмормк, нозтмвувалляк жймфз-
лів, омжгмймхдлляк гдоеавлмї абм 
віипщкмвмї раєклзуі, нмоухдлляк 
оіжлмкалірлзт ноавзй мбдоделмпрі, 
жанмгіялляк хкмгз езрры абм жгм-
омв’ы йыгзлз, нмжбавйдлляк имгм 
мпмбзпрмї пвмбмгз рмцм; 

 пвмєфапліпрщ жанмгіялля хкм-
гз — йзхд номрягмк фапу, нмкз іплує 
прал коаилщмї лдмбтіглмпрі; 

 кдеі жанмгіялля хкмгз — 
сакрзфлм лд ндодгбафдлі, номрд вз-
плмвмк ном уі кдеі кмела жомбзрз, 
воатмвуыфз рйукафдлля ф. 2 пр. 39 
КК Укоаїлз, яка взжлафає ндодвз-
цдлля кде коаилщмї лдмбтіглмпрі як 
жанмгіялля хкмгз бійщх жлафлмї, 
ліе хкмга вігвдолура. Оред, гоалз-
флмы і ноавмкіолмы у пралі коаилщмї 
лдмбтіглмпрі нмвзлла взжлаварзпя 
жанмгіяла хкмга, якцм вмла оівлмж-
лафла хкмгі вігвдолдліи абм є кдлх 
жлафлмы, ліе вігвдолдла хкмга.  
Взоіхуыфз нзралля ном пніввіглм-
хдлля жанмгіялмї і вігвдолдлмї хкм-
гз, лдмбтіглм взтмгзрз ж кмлкодр-
лзт мбправзл пакмї нмгії, воатмвува-
рз таоакрдо і омжкіо пнозфзлдлмї і 
вігвдолдлмї хкмгз, а ракме ноімоз-
рдрліпрщ бйаг абм уіллмпрди [3, 
c. 125]. 

Пзралля ном взжлалля прундлы  
хкмгз, взоіхує пуг у кмелмку мкод-
кмку взнагку ла мплмві мб'єкрзвлзт і 
пуб'єкрзвлзт козрдоіїв ж уоатувал-
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ляк кмлкодрлзт мбправзл ндвлмї нм-
гії. 

З упщмгм взцдлавдгдлмгм, кмелм 
взжлафзрз ракі вігкіллмпрі лдмбіглмї 
мбмомлз ра каилмї лдмбтіглмпрі: 

 За лдмбтіглмї мбмомлз гедод-
йм лдбджндкз - пупнійщлм лдбджндфлд 
нмпягалля йыгзлз. За коаилщмї лдмб-
тіглмпрі гедодйм лдбджндкз кмед 
бурз лаиоіжлмкалірліхзк;   

 Ндмбтігла мбмомла взоаеа-
єрщпя в акрзвлзт гіят, а коаиля лд-
мбтігліпрщ кмед бурз взоаедла і в 
бджгіяйщлмпрі;  

 За лдмбтіглмї мбмомлз хкмга 
жавгаєрщпя нмпягаыфмку, а жа коаи-
лщмї лдмбтіглмпрі - ілрдодпак упра-
лмв, могаліжауіи ра мпіб, жгдбійщхмгм 
лднозфдрлзт гм взлзклдлля лдбдж-
ндкз і які взкйзкаырщ пвмєы гіяйщ-
ліпры;  

 За лдмбтіглмї мбмомлз лд вз-
кагаєрщпя ракзт мбмв'яжкмвзт гйя 
коаилщмї лдмбтіглмпрі укмв, як лд-
кмейзвіпрщ упулдлля лдбджндкз іл-
хзк пнмпмбмк, мкоік жанмгіялля 
хкмгз кдлх жлафлмї, ліе вігвдолдла. 
Якцм ж'япмвуєрщпя, цм жагомеуыфмї 
лдбджндкз кмела буйм улзклурз, 
ланозкйаг, птмварзпя, врдкрз, рм 
коаилщмї лдмбтіглмпрі лд бугд. За 
лдмбтіглмї мбмомлз рака укмва лд 
правзрщпя;  

 Піг курмк жмоу лдмбтіглмї 
мбмомлз жанмгіяла хкмга кмед ндод-
взцуварз ру, яка жагомеувайа, а жа 
коаилщмї лдмбтіглмпрі уд лдкмейзвм. 
Згіглм жі пр. 1171 ЦК, хкмгу, жанмгі-
ялу в пралі коаилщмї лдмбтіглмпрі, 
нмвзлла вігхкмгуварз мпмба, цм її 
жанмгіяйа, а жа лдмбтіглмї мбмомлз, 
вігнмвіглм гм праррі 1161 ЦК Укоаї-
лз ракмї укмвз лдкає. 

За мпраллі омкз оівдлщ і гзлакі-
ка жймфзллмпрі лдутзйщлм омпрурщ. 
Дмкілуыфд жлафдлля лабуваырщ ла-
пзйщлзущкі жймфзлз, цм віглмпярщпя 
гм кардгмоії ряекзт ра мпмбйзвм ря-
екзт. В оджуйщрарі сілалпмвм-
дкмлмкіфлмї козжз жлафлм жомпйа 
кійщкіпрщ жймфзлів номрз вйаплмпрі. 
Загомжйзвд жлафдлля лабуває впд 
бійщх нмпзйыєрщпя мжбомєлзи таоа-
крдо жймфзлів. У оягі одгімлів коаїлз 

жймфзлліпрщ взтмгзрщ ж ніг кмлром-
йы ноавммтмомллзт могалів, гаоалрія 
бджндкз йыгди вігпурля каиед нмв-
ліпры[4]. Нджваеаыфз ла впі жупзййя 
жакмлмгавуів, цмгм вгмпкмлайдлля 
номвммтмомлмї пзпрдкз, жймфзлз 
пкмыырщпя нмвпыглм, і гдоеава лд  
кмед жабджндфзрз гмпрарліи оівдлщ 
жатзпру пвмїт гомкагял. Цщмку пвіг-
фзрщ прарзпрзка пкмывалзт жймфзлів 
номрз езря з жгмомв'я ра вйаплмпрі, 
кійщкіпрщ якзт (жаодєпромвалзт!) в 
2017 омуі, ла  вігкілу віг 2013, жбі-
йщхзйапщ ж 272 рзп. гм 786 рзп. [5]. 

Лыгзла нмвзлла карз кмейз-
віпрщ пака жатзпрзрз пдбд, пвмы вйа-
пліпрщ і ілрдодпз, і уд ноавм абпмйы-
рлзк фзлмк кає бурз гаоалрмвалм 
жакмлмк. Ддоеава нмвзлла бурз жа-
уікавйдла в рмку, цмб кмела йыгзла 
кайа какпзкук ноавмвзт кмейзвмп-
рди гйя пвмгм жатзпру. З уієы кдрмы 
жапрмпмвуырщпя козкілайщлм-ноавмві 
лмокз ном лдмбтіглу мбмомлу. Укоа-
їлпщкд козкілайщлд жакмлмгавпрвм 
смокуйыє пзпрдку вжаєкмнмв’яжалзт 
ноавмвзт лмок в гуед вужщкзт оак-
кат, взкагаыфз гмрозкуварзпя укмв 
ноавмкіолмпрі, цм віглмпярщпя як гм 
нмпягалля, рак і гм жатзпру. У лмо-
кат ном лдмбтіглу мбмомлу нозпур-
ліи муілмфла кардгмоія, ноз якіи 
ноавм взжлафдлля номнмоуіилмпрі 
жатзпру і нмпягалля віггалм ла омж-
пуг пугу. Тмку, трм мбмомляєрщпя 
пйіг взкмлуварз ндодгбафдлі укмвз 
ноавмкіолмпрі лдмбтіглмї мбмомлз, 
цмб лд нмоухзрз уди нозлузн ном-
нмоуіилмпрі. Взжлафдлля ракзт укмв 
взкйзкає вдйзкі роуглмці лавірщ у 
сатівуів, цм в пвмы фдогу, нозжвм-
гзрщ гм фзпйдллзт пугмвзт нмкзймк 
і лдмбгоулрмвалмгм мпугу мпіб.  Поа-
взйщлд омжукілля ілпрзрурів лдмб-
тіглмї мбмомлз і коаилщмї лдмбтіглм-
прі, ноавзйщлд жапрмпувалля ла ноак-
рзуі кає вдйзкд жлафдлля в пноаві 
бмомрщбз жі жймфзлліпры, в бмомрщбі 
ж гоабіелзкакз, гвайрівлзкакз і 
вбзвуякз. Впд уд жмбмв'яжує могалз 
нмйіуії, пйігпрва, пугу і номкуоаруоз 
лд гмнупкарз нмкзймк у пвмїи омбмрі 
і вкірз ноавзйщлм взоіхуварз нз-
ралля ном лаявліпрщ абм вігпурліпрщ 
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у рмку фз ілхмку кмлкодрлмку вз-
нагку лдмбтіглмї мбмомлз фз коаи-
лщмї лдмбтіглмпрі, цм взкйыфає пуп-
нійщлу лдбджндку гіялщ. 

Закмлмгавпрвм нмвзллм бурз фі-
ркм взжлафдлзк, кмлкодрлзк, гмпру-
нлзк в омжукіллі як сатівуяк, рак і 
впік гомкагялак гдоеавз. Лыгзла 
нмвзлла карз кмейзвіпрщ пака жа-
тзцарз пдбд, пвмы вйапліпрщ і жакмл-

лі ілрдодпз ілхзт мпіб, і уд ноавм 
кає бурз гаоалрмвалм жакмлмк. Вва-
еаєкм, цм ваейзвм іпрмрлм одсмо-
куварз вірфзжлялд жакмлмгавпрвм в 
псдоі лдмбтіглмї мбмомлз. Вмлм нм-
взллм  прарз лагіилзк кдталіжкмк, 
цм гмжвмйзрщ мпмбі гіярз бдж мпроа-
ту прарз едорвмы козкілайщлмгм 
ндодпйігувалля жа пвмї гії. 
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Kumanovsky M., Kuzmin A. Characteristics of certain circumstances excluding 
crime of exercise 

The article defines the concept of necessary defense and extreme necessity under the 
criminal legislation of Ukraine, determines their key features and features, examines the 
conditions of legality of the necessary defense and extreme necessity. 

Key words: necessary defense, extreme necessity, circumstances that exclude the 
crime of an act, protection of rights. 


