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Постановка проблеми. Поставивши за ме-

ту вдосконалення правових положень вітчизня-
ного кримінального законодавства про необхідну 
оборону, варто вивчити відповідний зарубіжний 
правотворчий досвід. Важливою для пізнання, на 
нашу думку, є регламентація цього інститут в 
найрозвинутіших країнах Далекого Сходу. Ана-
ліз умов правомірності та ознак указаного інсти-
туту на прикладі законодавств Японії та Китаю 
надасть змогу виділити всі позитивні та негатив-
ні моменти в його правовій регламентації та за-
пропонувати положення, які можна було б запо-
зичити до Кримінального кодексу (далі – КК) 
України або навпаки – пересвідчитись у тому, 
що вітчизняний законодавець чітко, без недолі-
ків виписав відповідні норми. 

Ступінь наукової розробки проблеми. 
Дослідженням даної теми займались як зарубіжні 
вчені-правники (наприклад, Сугіяма Йосіхіса, 
Ваті Кентаро, Оцука, Фукуда та ін.), так і вітчиз-
няні науковці (наприклад, М.І. Хавронюк, О.Ю. 
Федосова, Д.В. Перцев,  І.Д. Козочкін, А.В. Нев-
рев, Е.В. Кабурнеєв, А.І. Коробеєва та ін.). 

Метою статті є аналіз поняття та умов 
правомірності необхідної оборони в криміналь-
ному законодавстві Японії та Китаю. 

Виклад основного матеріалу. В основі 
далекосхідної (традиційної) групи правових сис-
тем лежать правові системи японського та китай-
ського права. Японія та Китай вирізняються спе-
цифікою морально-ідеологічного підходу до 
права, який справив вплив на правові системи 
інших країн Сходу (наприклад, Бірми, Гонконгу, 
країн Індокитаю, Малайзії тощо) [1, с. 587, 620]. 
Японське кримінальне право представляє собою 
доволі рідкісне поєднання систем континенталь-
ного та загального права у порівнянні з іншими 
розвинутими країнами. Кримінальний кодекс (далі 
– КК) Японії є моделлю романо-германської сис-
теми права, наявність же в цій країні спеціальних 
кримінальних законів в основному свідчить про 
вираження англосаксонського впливу [2].  

В Японії, як і в деяких країнах, що відно-
сяться до романо-германської правової сім’ї, 
об’єктом захисту при необхідній обороні є особа 
та її права, проте не інтереси суспільства і дер-
жави. Суперечливим поясненням такої правової 
особливості, нам видається, твердження радян-
ських вчених-правників, котре зводилося до на-
ступного: необхідна оборона у буржуазних краї-
нах як і все законодавство в цілому, спрямовані на 
захист приватної власності, а охорона інтересів 
влади, громадського порядку – це прерогатива са-
мої влади та її органів. Це зумовлено протиріччям 
між інтересами панівного класу й інтересами тру-
дящих, тому законодавець, по-перше, не може роз-
раховувати на підтримку останніх у забезпеченні 
охорони буржуазного правопорядку і, по-друге, не 
хоче довіряти їм такий захист [3, с. 535-536].  

Ми ж не поділяємо цієї думки та вважаємо, 
що в основі такої особливості лежить наступна 
обставина: найважливішою цінністю є людина, її 
життя, здоров’я, власність, права й інтереси, а от-
же, особа має повне право особисто ставати на їх 
захист та не чекати на правозахисну реакцію пра-
воохоронних і судових органів. Захист же інтересів 
суспільства та держави є прямим обов’язком (а не 
правом) і одним із основних завдань самих держав 
в особі їх органів. З огляду на вищезазначене, вва-
жаємо, що на момент правового закріплення інсти-
туту необхідної оборони просто не вбачалась пот-
реба спеціально виділяти саме ці інтереси як об’єкт 
захисту в умовах реалізації права на необхідну 
оборону. Хоча таке зазначення в КК, як можемо 
бачити на прикладі КК України не є зайвим.  

У кримінальному законодавстві Японії пе-
редбачена можливість захисту як своїх, так і чужих 
правових благ і інтересів [4, с. 67]. Зокрема, у ст. 35 
Конституції Японії 1947 р. встановлено, що не по-
винно порушуватись право кожного громадянина 
на недоторканність його житла вторгненнями, об-
шуками чи вилученнями інакше, як у випадках, 
передбаченими законом [5, с. 701]. 
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Кримінально-правова доктрина Японії роз-
глядає обставини, що виключають злочинність 
діяння, у тісному взаємозв’язку з поняттям про-
типравність. Протиправність як ознака злочину в 
японському кримінальному праві відрізняється 
від вітчизняного розуміння протиправності і 
означає відсутність обставин, що виключають 
кримінальну відповідальність. Вказані обставини 
називаються підставами невиникнення протиправ-
ності, не зважаючи на те, що явно є всі ознаки 
складу злочину [6, с. 57-58]. Загальний принцип 
вказаного положення розкривається у ст. 35 КК 
Японії, де зазначено, що діяння, котре вчинено у 
відповідності з законодавством, або здійснення 
правомірного вчинку не є караним [7, с. 471]. 

В японському кримінальному праві та кри-
мінально-правовій доктрині належна увага при-
ділена обставинам, за яких спричинення особою, 
яка діє із метою захисту, шкоди не є посяганням 
на об’єкти, котрі захищаються кримінальним 
правом, внаслідок чого відсутній склад злочину. 
Місце таких обставин у системі інститутів кри-
мінального права Японії відрізняється від прийн-
ятого в кримінальному праві та кримінально-
правовій доктрині нашої країни, тоді як їх види в 
основному близькі до наших уявлень [7, с. 471]. 

Основним джерелом кримінального права 
Японії є КК 1907 р. [6, с. 57]. В ст. 36 КК Японії 
передбачено правомірну оборону та перевищен-
ня її меж. В ч. 1 цієї статті зазначено, що діяння, 
котре необхідне для того, щоб захистити себе чи 
іншу особу від безпосередньої загрози неправо-
мірного заподіяння шкоди чийомусь праву, не є 
караним. В ч. 2 ст. 36 цього КК зазначено, що 
покарання за діяння, яке є перевищенням меж 
необхідної оборони, залежно від обставин може 
бути пом’якшено чи особу, яка його вчинила, 
може бути звільнено від покарання [8, с. 338].  

Аналіз ч. 1 ст. 36 КК Японії свідчить про 
відсутність критеріїв і чітких меж необхідної 
оборони, поняття і можливості її перевищення 
[9, с. 46]. Також в КК Японії відсутні криміналь-
но-правові норми, що передбачають уявну обо-
рону, ексцес оборони і форми вини при ньому [6, 
c. 58-59]. Кримінальне законодавство Японії не 
містить розгорнутої норми щодо співрозмірності 
та допустимих меж необхідної оборони. Відсут-
ність такої норми вказує на необхідність заподі-
яння шкоди і її залежність від небезпеки, що за-
грожує [9, с. 46]. Також у цій країні криміналь-
ний закон надає доволі широкі можливості судам 
під час розгляду справ про необхідну оборону 
[10]. КК Японії не передбачає пом’якшення чи 
виключення кримінальної відповідальності у 

зв’язку з особливим психічним станом особи, яка 
захищається [4, с. 72]. Взагалі, в японському 
кримінальному законодавстві вказівки на 
пом’якшуючі обставини є, проте сам перелік та-
ких обставин відсутній [4, с. 73].  

Що ж стосується умов правомірності необ-
хідної оборони, то японському праву відомі різні 
варіанти останніх. Так, ст. 36 глави 7 КК Японії 
встановлює наступні умови правомірності необ-
хідної оборони: 1) вона повинна бути спрямована 
проти неправомірного заподіяння шкоди, що 
безпосередньо загрожує; 2) напад повинен бути 
вчинений на права і інтереси, що охороняються 
законом; 3) акт оборони повинен бути немину-
чим, тобто не повинно бути можливості уникну-
ти посягання шляхом звернення до органів вла-
ди, врятування втечею тощо; 4) не повинно бути 
перевищення меж необхідної оборони [11, с. 64]. 

Класики японської кримінально-правової 
науки Сугіяма Йосіхіса та Ваті Кентаро назива-
ють лише три ознаки «правомірної оборони», 
вказуючи, що правомірна оборона це: а) виму-
шене діяння б) для захисту прав – своїх або іншої 
особи – в) від неправомірної шкоди, що безпосе-
редньо загрожує. За їх трактуванням, безпосере-
дня загроза (ознака «в») означає, що «прямо пе-
ред очима» насувається шкода правоохоронюва-
ному благу або ж терміновість викликана тим, 
що заподіяння шкоди перебуває на стадії продо-
вження [7, с. 471]. У тих випадках, коли є деякий 
запас часу, про безпосередню загрозу мова не 
йде. Неправомірність шкоди означає протиправ-
ність. Ознака «б» припускає, що правомірна обо-
рона буде виникати і при захисті прав іншої особи. 
Права при цьому тлумачаться широко – як інте-
реси, що захищаються правом, а під захистом ро-
зуміється безпосереднє усунення самої шкоди. 
Ознака «а» вимагає об’єктивного підтвердження 
того, що діяння, вчинене з метою захисту – необ-
хідне, а засіб його здійснення є належним. Визнан-
ня останнього не належним тягне за собою пере-
вищення меж оборони (стаття 36, частина 2-а) [12].  

Ведуться також дискусії щодо іншого пе-
реліку умов правомірної оборони, до якого, на 
думку японських юристів, входить наступне: 1) 
безпосередність загрози; 2) неправомірна шкода; 
3) права, що захищаються; 4) діяння, котре вчи-
нено вимушено; 5) елемент, що полягає у волі до 
оборони. Розглянемо їх детально. 

«Безпосередність загрози» означає найви-
щу небезпеку шкоди правовому благу. Відповід-
но, правомірна оборона не виникає щодо шкоди 
у минулому або майбутньому. Проте оборонне 
діяння, вчинене заздалегідь для попередження  
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майбутньої шкоди, можна, ймовірно, також на-
звати спрямованим проти небезпеки що безпосе-
редньо загрожує, якщо результат цього діяння 
вперше виникне в майбутньому – коли шкода 
реалізується. Наприклад, таким є встановлення 
колючого дроту або битого скла на стіні як засіб 
проти проникнення злодіїв. Японські правознав-
ці наполягають на тому, що в подібних випадках 
потрібно особливо ретельно досліджувати необ-
хідність і співрозмірність оборонного діяння. 
Проте судові прецеденти свідчать, що «не слід 
стверджувати про втрату загрозою ознаки безпо-
середності лише тому, що шкода передбачалась 
заздалегідь» (рішення Верховного суду Японії 
від 16 листопада 1971 р.) [7, с. 473]. Судження 
про наявність або відсутність безпосередньої за-
грози заподіяння шкоди є визначальним для ви-
сновку про те, чи має місце ситуація правомірної 
оборони. Він підводиться об’єктивно, а не під 
впливом суб’єктивного стану особи, яка здійснює 
захист. Учені-юристи Оцука і Фукуда вважають: 
особа зіткнулась з небезпекою, котра насувається, з 
вольовим рішенням активно заподіяти шкоду тому, 
хто посягає, то загальновизнаним є судження про 
те, що безпосередність загрози не втрачена, а во-
льове рішення на оборону відсутнє.  

«Неправомірна шкода» означає, що шкода 
протиправна. Тут іде мова про протиправність з 
погляду загальних правових норм, тому немає 
необхідності в тому, щоб мала місце відповід-
ність складу злочину, що описаний в криміналь-
ному законодавстві. Також правомірна оборона 
може здійснюватися відносно діянь, протиправ-
них з погляду цивільного права. З точки зору 
концепції об’єктивної протиправності, остання 
не включає в себе наявність відповідальності, 
тому і визнається  правомірною оборона від осо-
би, не здатної понести відповідальність. Диску-
тується питання про визнання чи невизнання 
«неправомірної шкоди» в іншій формі, ніж діян-
ня людини, наприклад, коли джерелом небезпеки 
виступає поведінка тварини.  

«Права, котрі захищаються», означають 
правові блага в широкому сенсі. Ведеться супе-
речка з приводу того, чи входять до їх числа пра-
вові блага державного і суспільного характеру. 
Прихильники того, щоб обмежитися правами 
особи, висувають в якості аргументів: 1) історію 
«правомірної оборони», в розвитку якої центра-
льне місце займали правові блага індивідуально-
го характеру; 2) наявність значної небезпеки зло-
вживань у разі «правомірної оборони» держави; 
3) невідповідність держави, з наукової точки зо-
ру, поняттю «інша особа», яке використовується 

в статті 36 КК Японії (у статті кодексу йде мова 
про захист себе або іншої особи). Проте пануюча 
теорія і судові прецеденти погоджуються з «пра-
вомірною обороною» інтересів держави, наполя-
гаючи, що за надзвичайних обставин необхідно 
захищати і правові блага державного характеру. 
Визнання їх об’єктами захисту в умовах необ-
хідної оборони можливе лише в тих невідклад-
них випадках, коли немає можливості розрахо-
вувати на відновлення порушених прав держав-
ними або муніципальними органами [7, с. 474]. 

Наступною умовою правомірності необ-
хідної оборони є та, що оборонне діяння повинне 
бути вимушеним, тобто необхідним і співрозмір-
ним. Співрозмірність означає, що максимальна 
увага повинна приділятися збереженню балансу 
між правовими благами: котре захищають і кот-
рому заподіюють шкоди. Вихід за рамки цієї 
умови тягне перевищення меж оборони. 

Йде дискусія з приводу того, чи необхідне 
для визнання правомірної оборони вольове рі-
шення вчинити дії з метою захисту. Цей диску-
сійний момент пов’язаний із суб’єктивними еле-
ментами протиправності і суперечка йде голов-
ним чином навколо випадкової форми оборони. 
Необхідно також мати на увазі, що за наявності 
вольового рішення щодо оборони існують випа-
дки, коли є задум оборони або спонукальний 
поштовх для неї, і випадки, коли усвідомлюється 
ситуація оборони [7, с. 475].  

Отже, як бачимо, в регламентації інституту 
необхідної оборони за японським кримінальним 
законодавством значної уваги приділено умовам 
правомірності та ознакам, але поза увагою зако-
нодавця залишилися поняття перевищення меж 
необхідної оборони, емоційний стан особи, яка 
захищається, та захист власності. 

Цікавим є питання, до якої саме правової 
системи належить китайське кримінальне зако-
нодавство. Хоча і визнається, що останнє можна 
віднести до соціалістичної правової системи у 
зв’язку з тим, що соціалістичне право (котре ви-
никло як радянське в результаті Жовтневої рево-
люції 1917 року) достатньо широко містить тер-
мінологію, структуру та концепцію правової но-
рми романо-германської правової системи, проте 
зарубіжні вчені відмовляються бачити в радянсь-
кому праві оригінальну систему і відносять її до 
останньої правової системи. Після Другої світо-
вої війни на соціалістичний шлях розвитку стали 
(до цього часу соціалістичним шляхом, окрім 
СРСР, розвивалась лише Монголія) деякі країни 
Центральної та Південно-Східної Європи (Поль-
ща, Чехословаччина, Угорщина, Румунія, Болга-
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рія, Югославія, Албанія, Німецька Демократична 
республіка), а також Азії (Північна Корея), піз-
ніше – Китайська Народна республіка, В’єтнам, 
Куба. Під впливом радянського права в цих краї-
нах також було створено соціалістичне право. На 
сьогодні ж, в рамках традиційної системи соціа-
лістичного права залишились лише останні 3 
вищезгадані країни, а також Корейська Народна 
Демократична Республіка. Найбільш розвинутою 
країною, на нашу думку, з цих 4-х є саме Китай, 
що і викликало бажання дослідити окремі кримі-
нально-правові норми цієї країни, що пов’язані з 
інститутом необхідної оборони. 

В ст. 20 КК Китайської Народної республі-
ки зазначається, що діяння, вчинені для попере-
дження незаконних посягань при захисті держа-
вних, суспільних інтересів, інтересів особи, яка 
обороняється чи інших осіб, їх власності чи ін-
ших прав, якщо вони заподіяли шкоду тому, хто 
вчинив таке посягання, є необхідною обороною і 
не тягнуть за собою кримінальну відповідаль-
ність [4, с. 87]. Помітним є характерний для соці-
алістичного права порядок зазначення об’єктів 
захисту: інтереси держави, суспільства, особи. 
Це не відповідає сучасній кримінально-правовій 
доктрині, котра закріплює іншу ієрархію ціннос-
тей: особа-суспільство-держава. 

Підставою необхідної оборони є незаконне 
посягання на охоронювані законом суспільні ві-
дносини. Акт необхідної оборони полягає у 
спричиненні шкоди особі, яка посягає. Якщо не-
законне посягання вдалось відвернути без запо-
діяння шкоди особі, яка посягає, то такі дії не 
можуть розглядатись як необхідна оборона. 

Ч. 2 вказаної статті регламентує переви-
щення меж необхідної оборони та закріплює, що 
за діяння, вчинені у стані необхідної оборони, 
котрі явно перевищили необхідні межі, що запо-
діяло велику шкоду, повинна наставати криміна-
льна відповідальність. Проте, в таких випадках 
слід призначити покарання нижче нижньої межі 
або взагалі звільнити особу від покарання. До 
недоліків даного формулювання можна віднести 
розмитість поняття «явного перевищення необ-
хідних меж», так як критерії «необхідних меж» 
ніяк не визначено, відсутня відмінність між уми-
сним і необережним спричиненням шкоди при 
перевищенні меж необхідної оборони, а також 
незрозуміло в яких саме випадках можливе 
пом’якшення покарання, а в яких звільнення від 
нього [4, с. 88]. Так само не конкретизовано роз-
мір великої шкоди також [13, с. 90]. 

В ч. 3 ст. 20 китайського КК перераховані 
посягання, для відвернення яких заподіяння тіле-

сних ушкоджень чи смерті тому, хто посягає, не є 
перевищенням меж необхідної оборони та не тягне 
за собою настання кримінальної відповідальності 
[4, с. 88-89]. Так, діяння вчинені для попередження 
фізичного насильства, вбивства, розбою, зґвалту-
вання, захоплення заручника й інших насильниць-
ких злочинів, що серйозно загрожували безпеці 
людей, якщо вони спричинили тілесні ушкоджен-
ня, смерть особі, яка вчинила посягання, не є пере-
вищенням меж необхідної оборони та не тягнуть за 
собою настання кримінальної відповідальності. 

Як видно, перелік посягань не є вичерпним, а 
це створює певні складнощі при віднесенні суспі-
льно небезпечного діяння до «іншого насильниць-
кого злочину, що серйозно загрожував безпеці лю-
дей». Помітним є факт наявності оціночних кате-
горій, як при регламентації перевищення меж не-
обхідної оборони, так і при виключеннях із нього. 

Не знайшли свого відображення у китайсь-
кому КК положення про право на необхідну обо-
рону у випадках, коли посягання можна було 
уникнути, чи звернутись за допомогою, а також, 
коли перевищення меж необхідної оборони має 
місце під впливом сильних емоцій, викликаних 
посяганням [4, с. 89].  

Отже, як можна помітити, інститут необ-
хідної оборони в китайському кримінальному 
праві окреслений малою кількістю правових 
норм, тим не менше, увага законодавця приділе-
на поняттю перевищення меж та визначенню ви-
падків, за яких дозволяється заподіювати смерть 
тому, хто посягає. Проте, потрібно наголосити, 
що норми, котрі регулюють необхідну оборону в 
Китаї, містять багато неточностей. 

Дослідивши особливості інституту необ-
хідної оборони за японським і китайським кри-
мінальним законодавством, ми прийшли до на-
ступних висновків. 

1. У КК Японії та Китаю чітко не передба-
чена така ознака необхідної оборони як співроз-
мірність, а норми, котрі регламентують переви-
щення меж необхідної оборони, є доволі розми-
тими, що створює складнощі для кваліфікації 
діянь особи, яка перебуває в умовах захисту прав 
та інтересів. 

2. В японському та китайському криміналь-
ному законодавстві відсутні норми, що регламе-
нтують уявну оборону, стан сильного душевного 
хвилювання при необхідній обороні. 

3. Японським КК взагалі не встановлено 
спеціальних випадків, у яких заподіяння будь-
якої шкоди завжди є правомірним і не тягне на-
стання кримінальної відповідальності, а китайсь-
кий КК хоча і містить перелік таких випадків, 
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проте закріплює оціночну категорію, яка може 
спричинити ускладнення при кваліфікації. 

4.  В кримінально-правових нормах, що регла-
ментують інститут необхідної оборони, як в Японії, 
так і в Китаї, взагалі відсутнє положення, котре прямо 
надає право захищати майно та нерухомість. 

З огляду на вказане вище, КК України навіть 
зі всіма своїми недоліками по відношенню до 
японського та китайського КК є взірцевим, оскіль-
ки в ст. 36 [14] набагато детальніше та чіткіше вре-
гульовано інститут необхідної оборони в цілому, 
так  і питання захисту права власності, зокрема. 
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