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Ганна Образкова

ВИТОКИ ІНСТИТУТУ НЕОБХІДНОЇ ОБОРОНИ 
В ДОГОВОРАХ РУСІ З ВІЗАНТІЄЮ 911 р. та  945 р.

На основі аналізу  договорів Русі з Візантією у статті розглянуто першопочатки інституту 
необхідної оборони у статтях договору 911 р. та встановлено відсутність згадок про необхідну 
оборону у договорі 945 р.
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Інститут необхідної оборони відіграє досить важливу роль у формуванні української суспільної 
думки і поведінки, та законодавства в цілому. Недослідженість питань його становлення негативно 
впливає на його вдосконалення в майбутньому. Варто проаналізувати зародження поняття «необхідна 
оборона» і з’ясувати сенс, який був вкладений в нього у ІХ–Х ст., бо все ж необхідна оборона являється 
превентивним заходом скоєння злочинів, виступає гарантом законності і додержання прав окремої 
людини. Дискусивність поглядів вчених на період Київської Русі як початків інституту необхідної 
оборони залишає поле для розгляду цього питання в даній статті. 

За останній час питання розвитку і вдосконалення інституту необхідної оборони не надто 
цікавило вчених. Збереглися лише досить обмежені епізодичні судження з приводу цієї проблеми: 
Г. Фельдштейна (1899 р.), А. Коні (1866 р.) та більш сучасна В. Орехова (2003 р.). Фрагментарність 
суджень про еволюцію інституту необхідної оборони згаданих вчених дає можливість дослідити цю 
проблему більш ґрунтовно.

Інститут необхідної оборони – один з найдавніших інститутів права, який був заснований 
на природньому інстинкті людини до самозбереження, але отримав легітимне значення тільки з 
законодавчим закріпленням. У середньовічному законодавстві спостерігалась диференціація норм в 
залежності від походження людини. Не можна говорити про те, що державні документи закріплювали 
рівність прав на необхідну оборону різних верств суспільства. Важливо зауважити, що й саме поняття 
«необхідна оборона» в сучасній нам трактовці не вживалося, його просто не існувало, але в нормативно-
правових актах та міжнародних договорах часів Київської Русі зустрічаються норми, що регулювали 
саме відносини в зв’язку з якими виникає потреба в необхідній обороні. Доволі поширеним правом 
людини було право на кровну помсту за навмисне спричинення смерті близькому її родичу. Там, де це 
право починає обмежуватись і виникає епізодичне застосування норм необхідної оборони.

Наприкінці  ІХ ст. в період ще не остаточно централізованої Київської Русі, коли влада князя 
не була абсолютною, держава повністю не підкорила незалежне і вільне існування особистості, щоб 
обмежити її існування суворими і чітко регламентованими нормами поведінки, що й не відбилося як 
найкраще на широкому застосуванні практики оборони.

Так, як не залишилося законодавчих документів періоду Ранньої Русі, які б регулювали суспільні 
відносини, то варто розглянути міжнародні документи. Слід зазначити, що аналізуючи договори Русі 
з Візантією треба враховувати і те, що в них містяться норми двох держав. Отже, існує синтез відразу 
двох законодавчих систем. Але, враховуючи те, що ці норми застосовувалися стосовно існування 
як візантійців, так і русичів їх можна вважати джерелами для вивчення норм як Русі, так і Візантії. 
Вже в той час міжнародні домовленості відігравали значну роль у житті держави, хоча і регулювали 
найбільш важливі на той час відносини – економічні, стосуючись в основному купецтва. Русь на той 
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час ще не визріла, як одиниця, яка може регулювати відносини у всьому суспільстві на засадах одного 
кодифікованого писаного закону.

 Дослідник А.Коні вважає, що в договорах Олега і Ігоря з Візантією (911 та 945 рр.) немає 
навіть згадки про те, що застосовувались норми необхідної оборони. Бо, на його думку, поняття про 
необхідну оборону завжди нерозривно пов’язане з поняттям «осудності». В договорах же відсутні  
будь-які  згадки  про  осудність  і неосудність та злий умисел [1, с. 79–80].

Але варто зауважити, що таких трактовок і не могло бути. Ми говоримо про першопочатки 
інституту необхідної оборони, а ці поняття з’являються у вжитку лише сформованої норми і вже 
розвиненого інституту. Необхідно розглядати договори з Візантією в контексті обмеження і регулювання 
помсти, як основного права кожного члена тодішнього суспільства. Така трактовка зустрічається у 
договорі Олега з греками у сенсі оборони майна. Подальший розвиток норма отримала у Руській 
Правді вже оборони як майна, так і особистості.

У договорі 911 р. зазначено «…про це: якщо украде русин що-небудь у християнина чи, навпаки, 
християнин у русина, і злодій буде спійманий у той час, коли вчинить крадіжку, тим, хто втратив що-
небудь, (та) якщо опиратиметься він, крадіжку чинячи, і буде вбитий, хай не карають на смерть (його) 
ні християни, ні русини, але ще нехай забере своє той, який (це) втратить…» [4, с. 35]. Ця статті з 
договору встановлює обмеження щодо права обікраного вбити злодія – тільки тоді, коли він чинить опір 
при затриманні, і що сам факт крадіжки не дає права на вбивство злодія. Це підтверджує твердження 
про те, що необхідна оборона з’являється як інститут, що обмежує заподіяння смерті іншому. Людина 
за цією нормою може вбити злодія тільки в цілях самооборони, коли той намагається втекти з місця 
події, завдавши шкоди обікраному, який намагається затримати крадія.

 Отже, норма про необхідну оборону випливає з саме економічних відносин і з факту посягання 
на чуже майно. 

Слід також зупинитися на тому, що така стаття наявна в міжнародному договорі, а отже не може 
бути остаточно встановлено для якої держави вона є основоположною: для Русі, для Візантії чи для 
обох. Скоріш за все, ця норма є компромісним варіантом врегулювання подібних відносин. До Руської 
Правди не зберіглося жодного з законодавчих кодифікованих документів, але вони могли існувати у 
вигляді настанов про обов’язки, а не лише звичаєвого права. Крім того у свідченнях очевидців, які 
відвідували Русь і залишили свої спомини про неї, чітко прослідковується згадки про «руський закон» 
до прийняття Руської Правди. 

Згідно ж звичаїв на Русі крадій міг бути вбитий майже за будь-яких обставин; інших принципів 
дотримувались у Візантії: вбивство крадія вдень тільки в тому випадку, коли той оборонявся зброєю, 
а вночі –  тільки якщо не можна було інакше його спіймати [3, с. 11]. З цього випливає, що стаття в 
договорі намагається замирити дві сторони з приводу спірного питання і тим самим створила нову 
норму, яка згодом у трохи видозміненому вигляді закріпилася у Руській правді. Не можна говорити 
про те, що ця стаття санкціонує необхідну оборону в принципі. Для того суспільства русичів це вже 
було величезним поступом внутрішнім положенням у державі, для того світогляду, коли панувала 
кровна помста і принцип «око за око, зуб за зуб» розуміння того, що спіймавши крадія його слід 
залишити живим, було досить незвичне і іноді неприйнятним  для розуміння. Але вже наявна згадка 
про необхідну оборону: щоб захистити власне життя дозволялось вбити злодія, що обороняється, і не 
нести за це покарання. 

Слід зрозуміти, що неможливо було відразу прийняти необхідну оборону як принцип 
в законодавстві, бо по-перше –  давні звичаєві  норми  повністю його відкидали; по-друге –  вже 
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на початку Х ст. розуміли недосконалість методів життя, за якими неможливо було співіснувати з 
іноземними державами, в яких правове закріплення норм стояло на крок вперед від руських; по-
третє – неможливо було докорінно змінити світогляд людей, які жили за певними нормами вже багато 
віків. Тому з огляду на перший компроміс у вигляді статті договору 911 р., можна починати мову про 
першопочатки впровадження розуміння потреби формування інституту необхідної оборони.

Щодо статті договору, яка розглядає вбивство («…якщо хто уб’є…нехай умре там, де вчинив 
вбивство. Якщо ж утече той, хто вчинив убивство, (і) якщо є він імущий, то (ту) частину (майна) 
його, котра його буде по закону, хай візьме родич убитого…; якщо ж той, що вчинив убивство і втік, є 
неімущим, хай буде він під судом, поки не знайдеться, і тоді хай умре…» [4, с. 35]), то договір надає 
прерогативу багатому вбивці перед бідним, але жодних згадок про застосування норм необхідної 
оборони немає. 

Якщо розглянути договір Ігоря з греками 945 р., то аналізуючи норми слід зауважити, що 
основні статті про вбивство і нанесення побоїв списано з договору 911 р., але статтю про крадіжку 
перероблено на більш м’якшу стосовно злодія, в якій зовсім зникло формулювання про захист від 
посягання на майно та про самооборону в ході затримання злочинця – немає і натяків на згадки про 
необхідну оборону.

Отже, з огляду на вищесказане можна зробити висновок, що першими пам’ятками кримінального 
права Русі стали договори Русі з Візантією 911 і 945 рр., хоча спеціального визначення поняттю 
необхідної оборони в них не надавалося. В договорі 911 р. прослідковуються першопочатки згадок про 
оборону – власник майна не має права вбивати злодія на місці за виключенням обставин самооборони, 
за яких постраждалий вбиває злодія з метою його затримання – це в свою чергу обмежує кровну помсту,  
являє собою зародження інституту. На жаль, норму переробляють у договорі 945 р. і подальшого 
розвитку норма про необхідну оборону досягає лише з прийняттям першого кодифікованого зводу 
законів на Русі.
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ЛЮДМИЛА СТАРИЦЬКА-ЧЕРНЯХІВСЬКА: 
ШТРИХИ ДО БІОГРАФІЇ

У статті йдеться про письменницю і громадську діячку Людмилу Старицьку-Черняхівську, 
творча спадщина якої сприяла піднесенню Українського національного відродження другої полови-
ни ХІХ – початку ХХ ст.
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