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Об’єкт  посягань на честь та гідність 
працівників правоохоронних органів  

 

Ддоеава лдпд вігнмвігайщліпрщ 
ндодг кмелмы йыгзлмы жа пвмы гія-
йщліпрщ. Урвдогедлля і жабджндфдлля 
ноав і пвмбмг йыгзлз є гмймвлзк 
мбмв’яжкмк гдоеавз. Оглзк ж лаигм-
ймвліхзт  жавгалщ козкілайщлмгм 
жакмлу є жатзпр козкілайщлм-
ноавмвзкз жатмгакз ноав і пвмбмг 
йыгзлз і гомкагялзла віг жймфзллзт 
нмпягалщ. Срарря 21 Кмлпрзрууіі 
Укоаїлз жажлафає, цм впі йыгз є ві-
йщлі і оівлі у пвмїи гіглмпрі ра ноават; 
ноава і пвмбмгз йыгзлз є лдвігфуеу-
валзкз ра лднмоухлзкз [1]. В Оплм-
влмку жакмлі Укоаїлз  вкажуєрщпя ла 
рд, цм пакд  уі лдвіг’єклі ноава і пвм-
бмгз йыгзлз ра їт гаоалрії взжлафа-
ырщ пноякмваліпрщ гіяйщлмпрі гдоеа-
вз. В жв’яжку ж узк, мпмбйзвмї  акруа-
йщлмпрі лабуває  нзралля вгмпкмла-
йдлля ноавммтмомллмї гіяйщлмпрі, 
жмкодка ноауівлзків нмйіуії, їт ноа-
вмвмгм жатзпру ра нозгійдлля лайде-
лмї увагз мб’єкру  нмпягалщ ла фдпрщ 
ра гігліпрщ ноауівлзків ноавммтмомл-
лзт могалів. 

Окодкі козкілайщлм-ноавмві ап-
ндкрз жатзпру ноауівлзків ноавммтм-
омллзт могалів  в ыозгзфліи лаууі 
омжгйягайз: Ю. П. Джыба, М. І. Ба-
еалмв, П. Ф. Гозхаліл, Є. М. Бйа-

еівпщкзи, В. Ф. Кзозфдлкм, В. П. Км- 
вайдлкм, В. О. Навомущкзи, В. І. Опа-
гфзи, І. М. Зайяймва, В. В. Срахзп, 
О. М. Балгуока  ра ілхі, номрд в пу-
фаплзт  укмват лдмбтіглм гмгаркмвд 
гмпйігедлля ущмгм нзралля.   

Мдра праррі – номалайіжуварз 
номбйдкз жатзпру ноав ноауівлзків 
ноавммтмомллзт могалів, ж’япуварз 
пурщ і гарз взжлафдлля нмлярря 
мб’єкра нмпягалщ ла фдпрщ ра гігліпрщ 
ноауівлзків ноавммтмомллзт могалів. 

Дйя гмгдоеалля нозлузну жа-
кмллмпрі в гдоеаві нмвзлла іплуварз 
ноавзйщла квайісікауія кмелмгм 
кмлкодрлмгм взгу пупнійщлм лдбджнд-
флмгм гіялля (жймфзлу), цм ндодгба-
фає впралмвйдлля  вігнмвіглмпрі гі-
ялля взллмї мпмбз пкйагу жймфзлу, 
якзи пкйагаєрщпя ж фмрзощмт дйдкдл-
рів: мб’єкра жймфзлу, мб’єкрзвлмї прм-
омлз, пуб’єкра жймфзлу ра 
пуб’єкрзвлмї прмомлз.  

Як вед буйм жажлафдлм, мб’єкр 
жймфзлу є мглзк ж фмрзощмт 
мбмв’яжкмвзт дйдкдлрів пкйагу жйм-
фзлу. Віл гмжвмйяє взжлафзрз пур-
ліпрщ жймфзлу, рзк пакзк вігкдеува-
вхз имгм віг ілхзт взгів номрзноав-
лзт нмпягалщ,  квайісікуварз бугщ-
якд гіялля як жймфзл, взжлафзрз имгм 
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пупнійщлм лдбджндфлі лапйігкз. Сакд 
мб’єкр жймфзлу є мплмвмы нмгійу впієї 
Опмбйзвмї фапрзлз Козкілайщлмгм 
кмгдкпу ла омжгійз. 

Вігнмвіглм гм праррі 1 Козкіла-
йщлмгм кмгдкпу Укоаїлз : Козкілайщ-
лзи кмгдкп Укоаїлз кає пвмїк жа-
вгалляк ноавмвд жабджндфдлля мтм-
омлз ноав і пвмбмг йыгзлз і гомка-
гялзла, вйаплмпрі, гомкагпщкмгм нм-
оягку ра гомкагпщкмї бджндкз, гм-
вкіййя, кмлпрзрууіилмгм упромы 
Укоаїлз віг жймфзллзт нмпягалщ, жа-
бджндфдлля кзоу і бджндкз йыгпрва, а 
ракме жанмбігалля жймфзлак [2 п. 10]. 
Тмбрм рур лавдгдлзи увдпщ ндодйік 
мб’єкрів жймфзллзт нмпягалщ. 

Бугщ-якд жймфзллд нмпягалля 
жавегз пноякмвалд ла мб’єкр і жавгає 
имку хкмгу. Як жажлафав А.Н. Тоаи-
ліл : « кмедл жймфзл, нмйягає віл у 
гії фз бджгіяйщлмпрі, жавегз є нмпя-
галляк ла рми фз ілхзи мб’єкр. Зйм-
фзлів, які лі ла цм лд нмпягаырщ, у 
нозомгі лд іплує» [3 п. 71]. 

Об’єкрмк є впд рд, ла цм нмпягає 
жймфзл. Айд нзралля, цм пакд є 
мб’єкрмк жймфзлу  є гмпзрщ гзпкупіи-
лзк в лаууі.  

Такі вфдлі, як П. С. Марзхдвпщ-
кзи, Є. В. Фдпдлкм вваеаырщ, цм 
мб’єкрмк жймфзлу є бйага, уіллмпрі ра 
ілрдодпз йыгзлз, пупнійщпрва, гдоеа-
вз.  

За оагялпщкзт фапів іплувалля 
таоакрдолзк у лаууі козкілайщлмгм 
ноава буйм роакрувалля мб’єкра жйм-
фзлу, як пукунлмпрі пупнійщлзт віг-
лмпзл, які жатзцаырщпя козкілайщ-
лзк жакмлмк. Заплмвлзкмк галмї 
кмлуднуії вваеаєрщпя А. А. Пімлркмв-
пщкзи. Щд в 1961 омуі віл жажлафав: « 
мб’єкрмк бугщ-якмгм жймфзллмгм гі-
ялля взпрунаырщ пупнійщлі віглмпз-
лз, цм мтмомляырщпя анаоармк коз-
кілайщлм-ноавмвмї мтмомлз» ра цм 
«пупнійщлі віглмпзлз пмуіайіпрзфлмгм 
пупнійщпрва є жагайщлзк мб’єкрмк, ла 
якзи в кілудвмку оатулку нмпягає 
бугщ-якзи жймфзл, ндодгбафдлзи оа-
гялпщкзк козкілайщлзк жакмлмгав-
првмк» [4 п. 113, 137]. 

Піжліхд, В. Я. Тауіи мб’єкр жйм-
фзлу таоакрдозжував, як «ндвлі 

жв’яжкз кіе йыгщкз, цм пкйайзпя у  
номудпі їт пнійщлмї кардоіайщлмї ра 
гутмвлмї гіяйщлмпрі» [5 п. 16]. 

На рдндоіхліи фап бійщхіпрщ лау-
кмвуів гмрозкуєрщпя рієї кмлуднуії, 
цм мб’єкрмк жймфзлу є пакд пупнійщлі 
віглмпзлз. Хмфа А. А. Пімлркмвпщкзи, 
вкажував ла рд, цм «бджнмпдодгліи 
мб’єкр кмед бурз пупнійщлзкз віглм-
пзлакз, айд в бійщхмпрі взнагків 
лзкз лд є» [4 п. 142]. В. М. Кугояв-
удв првдогеував лапрунлд : «Пмрод-
буырщ мкодкмгм жгагувалля в нмляррі 
жагайщлмгм мб’єкру і йыгз пмуіайіпрз-
флмгм пупнійщпрва. Міе рзк, лзжка 
жймфзлів нмпягає в ндоху фдогу бдж-
нмпдодглщм ла езрря і жгмомв’я йы-
гзлз… Опкійщкз  мпмбзпріпрщ є нм-
лярряк пмуіайщлзк, а лд бімймгіфлзк, 
її пупнійщлд жлафдлля омбзрщ нмвліп-
ры мбґоулрмвалзк омжгйяг йыгзлз 
пмуіайіпрзфлмгм пупнійщпрва як пакм-
пріилмгм мб’єкра жатзпру козкілайщ-
лмгм жакмлу і, вігнмвіглм, мб’єкра 
жймфзллмгм нмпягалля» [6 п. 59]. 

В. П. Єкдйщялмв козрзкує рвдо-
гедлля, цм мб’єкрмк жймфзлу є пуп-
нійщлі віглмпзлз ра гмвмозрщ ном рд, 
цм рдмоія мб’єкра жймфзлу як пупні-
йщлзт віглмпзл є нозилярлмы йзхд в 
кдеат нмймедлщ Загайщлмї фапрзлз 
Козкілайщлмгм кмгдкпу Укоаїлз, а  
якцм омжгйягарз уд нмймедлля в 
кдеат Опмбйзвмї фапрзлз козкіла-
йщлмгм ноава, рм рур правзрщпя жлак 
нмоівлялля кіе пупнійщлзкз віглм-
пзлакз ра кмлкодрлзкз бйагакз ра 
уіллмпрякз. 

Ддякі вфдлі вжагайі гмрозкуырщпя 
взжлафдлля мб’єкра жймфзлу як ндв-
лмгм нмоягку. Дм узт вфдлзт лайд-
езрщ С. С. Яудлкм, якзи вкажує, цм                  
«гіялля є жймфзлмк, кмйз нмоухує 
нмоягмк пупнійщлзт віглмпзл» [7 
п. 43]. 

Іплуырщ і ілхі нмгйягз і взжла-
фдлля  вфдлзт,  цмгм мб’єкра жймфз-
лу. Упі уі рдмоії каырщ ноавм ла іплу-
валля ра лавояг фз кмйз-лдбугщ 
ж’явзрщпя мгла єгзла рдмоія цмгм 
взжлафдлля мб’єкра жймфзлу, рмку цм 
кмедл жймфзл жавегз нмпягає абм 
жагомеує жавгалляк хкмгз кмлкодр-
лм взжлафдлмку мб’єкру, якзи в кме-
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лмку кмлкодрлмку взнагку є пвіи. Як 
вваеає  М. В. Сдкзкіл: «Взоіхуыфз 
нзралля ном мб’єкр жймфзлу, ваейзвм 
впралмвзрз рд, фмку уд гіялля жавгає 
бджнмпдодглщмї хкмгз, а як кз уди 
мб’єкр нмпягалля лажвдкм – бйагмк, 
уілліпры, нодгкдрмк пупнійщлзт віг-
лмпзл абм псдомы езррєгіяйщлмпрі 
йыгди – лд пурщ ваейзвм. Набагарм 
ваейзвіхд впралмвзрз упі нозракал-
лі кмлкодрлмку гіяллы вйапрзвмпрі і 
ж какпзкайщлмы рмфліпры вігмбоажз-
рз їт в мжлакат пкйагу жймфзлу» [8 
п. 84]. 

Об’єкр жймфзлу гмуійщлм омжгйя-
гарз мглмфаплм у гвмт нймцзлат – у 
вужщкмку омжукіллі, цм вігмбоаеає 
имгм жкіпр, і в хзомкмку – омжкоз-
ває, мкоік рмгм, смоку (проукруоу) 
ущмгм нмлярря.  

У вужщкмку омжукіллі мб’єкрмк 
жймфзлу є пупнійщлі віглмпзлз, цм 
мтмомляырщпя козкілайщлзк жакм-
лмк, у псдоі якзт жавгаєрщпя хкмга 
фз првмоыєрщпя жагомжа її жанмгіялля. 

У хзомкмку омжукіллі мб’єкр 
жймфзлу – уд дйдкдлр пкйагу жймфз-
лу, цм урвмодлзи пупнійщлзкз віглм-
пзлакз, які мтмомляырщпя козкіла-
йщлзк жакмлмк ра у псдоі якзт жа-
вгаєрщпя хкмга фз првмоыєрщпя жа-
гомжа її жанмгіялля (мбмв’яжкмва 
мжлака), а ракме вкйыфає в пдбд нод-
гкдр жймфзлу і нмрдоніймгм віг жйм-
фзлу (сакуйщрарзвлі мжлакз) [9]. 
Об’єкр жймфзлу кає в пвмєку пкйагі 
мбмв’яжкмву ра сакуйщрарзвлу мжла-
ку. 

Об’єкр жймфзлу кає лапрунлу 
проукруоу: 

- пупнійщлі віглмпзлз, цм мтмом-
ляырщпя козкілайщлзк жакмлмк ра у 
псдоі якзт жавгаєрщпя хкмга фз 
првмоыєрщпя жагомжа її жанмгіялля 
(мбмв’яжкмва мжлака); 

-  нодгкдр жймфзлу (сакуйщрарз-
вла мжлака); 

-  нмрдонійзи віг жймфзлу (саку-
йщрарзвла мжлака) [9]; 

Рмжгйялувхз кмелзи проукруо-
лзи дйдкдлр мб’єкра жймфзлу кмела 
првдогеуварз, цм пупнійщлі віглмпз-
лз як мбмв’яжкмва мжлака мб’єкра жйм-
фзлу таоакрдозжуырщпя пукунліпры 

ракзт мжлак, як ндодбувалля ніг коз-
кілайщлм-ноавмвмы мтмомлмы, жа-
вгалля іпрмрлмї хкмгз абм првмодлля 
жагомжз її жанмгіялля. В пвмы фдогу 
пупнійщлі віглмпзлз каырщ рощмт-
проукруолзи нмгій, якзи вкйыфає в 
пдбд: пуб’єкра пупнійщлзт віглмпзл, 
нодгкдр пупнійщлзт віглмпзл і пмуіа-
йщлзи жв'яжмк кіе уфаплзкакз пупні-
йщлзт віглмпзл. 

Суб’єкракз пупнійщлзт віглмпзл 
кмеурщ бурз сіжзфлі ра ыозгзфлі 
мпмбз, мб’єглалля гомкагял, пупнійщ-
првм, гдоеава рмцм.  

   Подгкдрмк пупнійщлзт віглм-
пзл є рд, ж нозвмгу фмгм взлзкаырщ 
ра іплуырщ віглмпзлз кіе пуб’єкракз 
ноава. 

Смуіайщлзи жв’яжмк -  уд нмєг-
лалля кіе пмбмы пуб’єкра і нодгкдра 
пупнійщлзт віглмпзл. Сйіг вігкірзрз, 
цм пак пмуіайщлзт жв’яжмк, мкодкм 
віг ілхзт дйдкдлрів пупнійщлзт віг-
лмпзл іплуварз лд кмед. 

Упі пупнійщлі віглмпзлз жайделм 
віг їт нодгкдра нмгійяырщпя ла  ка-
рдоіайщлі і лдкардоіайщлі. Так віглм-
пзлз, гм пкйагу якзт втмгзрщ ка-
рдоіайщлзи нодгкдр ракзи як каилм, 
йіп, рваозлз, рмцм, лажзваырщ ка-
рдоіайщлзкз. Віглмпзлз гм пкйагу 
якзт втмгярщ лд кардоіайщ лі нодгкд-
рз, ракі як гдоеавла вйага, гутмвлі 
бйага рмцм лажзваырщ лд кардоіайщ-
лзкз. 

Взтмгяфз ж рмгм, цм нодгкдрмк 
пупнійщлзт віглмпзл є рд, ж нозвмгу 
фмгм іплуырщ віглмпзлз кіе 
пуб’єкракз пупнійщлзт віглмпзл, рм 
гм нодгкдру пупнійщлзт віглмпзл 
кмела віглдпрз і фдпрщ, гігліпрщ, лд-
гмрмокаліпрщ ра ілхд. 

Пмрдонійзк віг жймфзлу (в коз-
кілайщлмку ноаві) є пуб’єкр (сіжзфла 
фз ыозгзфла мпмба, гдоеава, ілхд 
пмуіайщлд урвмодлля абм пупнійщпрвм 
в уіймку), бйагу, ноаву фз ілрдодпу 
якмгм жанмгіыєрщпя хкмга абм првм-
оыєрщпя жагомжа ракмї [10]. 

Об’єкр, як пкйагмва пкйагу жйм-
фзлу кає розпрундлдву кйапзсікауіы. 
Ця кйапзсікауія є ймгіфлмы ра ґоул-
руєрщпя ла сіймпмспщкзт лафайат 
«жагайщлмгм», «мпмбйзвмгм» і «мкод-
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кмгм». Так взгійяырщ жагайщлзи 
мб’єкр, омгмвзи мб’єкр і бджнмпдодг-
ліи.  

Загайщлзк мб’єкрмк є впя пукун-
ліпрщ мтмомлывалзт козкілайщлзк 
жакмлмк пупнійщлзт віглмпзл.  

Рмгмвзк мб’єкрмк є мкодкі мглм-
оіглі жа пвмїкз вйапрзвмпрякз гоунз 
пупнійщлзт віглмпзл, мтмомлывалі 
ндвлмы пукунліпры козкілайщлм-
ноавмвзт лмок. 

Бджнмпдодглік мб’єкрмк є кмлк-
одрлі пупнійщлі віглмпзлз, мтмомлы-
валі кмлкодрлзкз козкілайщлм-
ноавмвзкз лмокакз віг кмлкодрлзт 
жймфзллзт нмпягалщ [11, п. 110-111]. 
На оівлі бджнмпдодглщмгм мб’єкра вз-
гійяырщ мплмвлзи (гмймвлзи)  і гмга-
ркмвзи мб’єкрз. Ндмбтігліпрщ ракмї 
кйапзсікауії взлзкає рмгі, кмйз мгзл 
і рми пакзи жймфзл мглмфаплм жанм-
гіыє хкмгу гдкійщкмка пупнійщлзк 
віглмпзлак. Оплмвлзк бджнмпдодглік 
мб’єкрмк жймфзлу є рі пупнійщлі віг-
лмпзлз, цм лапакндодг і гмймвлзк 
фзлмк ноаглув нмправзрз ніг мтмом-
лу жакмлмгавдущ. Дмгаркмвзк бджнм-
пдодглік мб’єкрмк е рійщкз рі пупні-
йщлі віглмпзлз, якзк нмояг ж мплмв-
лзк мб’єкрмк жанмгіыєрщпя фз првм-
оыєрщпя нмгомжа жанмгіялля хкмгз 
[11, п. 113-114]. 

Дмгаркмвзи бджнмпдодгліи мб’єкр 
кмед бурз гвмт взгів: мбмв’яжкмвзи                 
( лдмбтіглзи) і лдмбмв’яжкмвзи (са-
куйщрарзвлзи).  

Дмгаркмвзи мбмв’яжкмвзи мб’єкр 
– уд ракзи мб’єкр, цм у галмку пкйа-
гі жймфзлу проаегає жавегз, у бугщ-
якмку взнагку пкмєлля ндвлмгм жйм-
фзлу. Цщмку мб’єкру, як і мплмвлмку, 
жавегз жанмгіыєрщпя хкмга влапйі-
гмк вфзлдлля жймфзлу. 

Дмгаркмвзи сакуйщрарзвлзи 
мб’єкр – уд ракзи мб’єкр, цм ноз 
жгіиплдллі ндвлмгм жймфзлу кмед 
іплуварз нмояг ж мплмвлзк, а кмед 
бурз вігпурлік [11, п. 114]. 

Вігнмвіглм гм Козкілайщлмгм км-
гдкпу Укоаїлз жймфзлз номрз вмйі, 
фдпрі ра гіглмпрі мпмбз омжкіцдлі в 
родрщмку омжгійі Опмбйзвмї  фапрзлз, 
якзи лажзваєрщпя «Зймфзлз номрз 
вмйі, фдпрі ра гіглмпрі мпмбз». Зага-

ймк Опмбйзва фапрзла Козкілайщлм-
гм кмгдкпу кіпрзрщ в пмбі гвагуярщ 
омжгійів. Взгійдлля в мкодкзи омжгій 
жймфзлів номрз вмйі, фдпрі ра гіглмпрі 
йыгзлз нігкодпйыє рд взкйыфлд жла-
фдлля, якд нмпігає мпмба, її фдпрщ ра 
гігліпрщ в ноімозрдрлмпрі мб’єкрів, які 
жатзцаырщпя лахмы гдоеавмы. Цди 
омжгій вкіцає в пмбі 7 прарди, а пакд:  

прарря 146 – лджакмллд нмжбав-
йдлля вмйі абм взкоагдлля йыгзлз; 

прарря 147- жатмнйдлля жаоуфлз-
ків; 

прарря 148- нігкіла гзрзлз; 
прарря 149 – рмогівйя йыгщкз абм 

ілха лджакмлла угмга цмгм йыгзлз; 
прарря 150 – дкпнйуарауія гірди; 
прарря 150-1 – взкмозпралля ка-

ймйірлщмї гзрзлз гйя жаилярря едб-
оаурвмк; 

прарря 151 – лджакмллд нмкіцдл-
ля в нпзтіарозфлзи жакйаг. 

Як бафзкм, бджнмпдодглщм в омж-
гійі 3 Козкілайщлмгм кмгдкпу Укоаї-
лз, лд ндодгбафдлм вігнмвігайщлмпрі 
жа нмпягалля ла фдпрщ ра гігліпрщ 
ноауівлзків ноавммтмомллзт могалів. 

Як пвігфзрщ алайіж дйдкдлрів ра 
мжлак вкйыфдлзт гм родрщмгм омжгійу 
Козкілайщлмгм кмгдкпу Укоаїлз 
пкйагів жймфзлів, бджнмпдодглік 
мб’єкрмк кмелмгм ж лзт взпрунає 
йзхд вмйя (сіжзфла пвмбмга) мпмбз. 
У кмлрдкпрі омжгйягувалзт лмок, 
гіялля, цм нмпягаырщ ла фдпрщ і гіг-
ліпрщ мпмбз, лд віглдпдлі жакмлмгав-
удк гм козкілайщлм каоалзт. Такзкз 
є мбоажа ра лакйдн, вігнмвігайщліпрщ 
жа які лд ндодгбафдла фзллзк      
козкілайщлзк жакмлмгавпрвмк [2, 
п. 333]. 

Щм прмпуєрщпя жатзпру фдпрі ра 
гіглмпрі  ноауівлзків ноавммтмомллзт 
могалів, рм гдякі праррі омжгійу 15 
«Зймфзлз номрз аврмозрдру могалів 
гдоеавлмї вйагз, могалів кіпудвмгм 
пакмвоягувалля, мб’єглалщ гомкагял 
ра жймфзлз номрз еуолайіпрів» Коз-
кілайщлмгм кмгдкпу  Укоаїлз ндодг-
бафаырщ козкілайщлу вігнмвігайщ-
ліпрщ жа нмпягалля ла ноава ноауів-
лзків ноавммтмомллзт могалів. Так, 
жмкодка, прарря 342 - мніо нодгправ-
лзкмві вйагз, ноауівлзкмві ноавмм-



Об’єкт  посягань на честь та гідність працівників правоохоронних органів 
 

 

           243  

тмомллмгм могалу, гдоеавлмку взкм-
лавуы, фйдлу гомкагпщкмгм смоку-
валля ж мтмомлз гомкагпщкмгм нмояг-
ку і гдоеавлмгм кмогмлу абм віипщкм-
вмпйуебмвудві, унмвлмваедліи мпмбі 
Фмлгу гаоалрувалля вкйагів сіжзф-
лзт мпіб [2, п. 350] ндодгбафдлм віг-
нмвігайщліпрщ жа мніо нодгправлзку 
ноавммтмомллмгм могалу ра ілхзк 
гдоеавлзк нмпагмвзк мпмбак. 

Чапрзла 2 уієї праррі вкажує пакд 
ла мніо ноауівлзкмві ноавммтмомллм-
гм могалу ра ілхзк мпмбак. 

Оплмвлзк бджнмпдодглік мб’єк-
рмк ракмгм жймфзлу є пупнійщлі віг-
лмпзлз, цм жабджндфуырщ гмгдоеалля 
лмокарзвлм взжлафдлмгм нмоягку 
взкмлалля нодгправлзкмк вйагз , 
ноауівлзкмк ноавммтмомллмгм мога-
лу, гдоеавлзк взкмлавудк , унмвлм-
ваедлзк Фмлгу гаоалрувалля вкйа-
гів сіжзфлзт мпіб пйуебмвзт 
мбмв’яжків , фйдлмк гомкагпщкмгм см-
окувалля ж мтмомлз гомкагпщкмгм 
нмоягку і гдоеавлмгм кмогмлу абм 
віипщкмвмпйуебмвудк – мбмв’яжків 
цмгм мтмомлз гомкагпщкмгм нмоягку. 
Дмгаркмвзи бджнмпдодгліи мб’єкр 
жймфзлу – пупнійщлі віглмпзлз, цм 
жабджндфуырщ жгмомв’я, вмйы, бджндку, 
рійдплу лдгмрмокаліпрщ нмрдоніймгм             
[2, п. 784]. 

Вфзляыфз мніо ноауівлзкмві 
ноавммтмомллзт могалів, ноавмнмоу-
хлзк мнмпдодгкмвалм нмпягає ла им-
гм фдпрщ і гігліпрщ, ла имгм жгарліпрщ 
взкмлуварз пйуебмві мбмв’яжкз. 

Пмрдонійзкз є нодгправлзкз 
вйагз, ноауівлзкз ноавммтмомллзт 
могалів ра ілхі. 

Козкілайщлм-ноавмвзи жатзпр 
ноауівлзків ноавммтмомллзт могалів 
кає прмпуварзпя йзхд рієї їт гіяйщлм-
прі, яка взкйзкає номрзгіы нмоухлз-
ка ноавмвзт лмок, цм нмв’яжалм ж лд-
бджндкмы гйя ноауівлзка [2, п. 784]. 

Срарря 343 ндодгбафає - вроуфал-
ля в гіяйщліпрщ ноауівлзка ноавммтм-
омллмгм могалу, ноауівлзка гдоеав-
лмї взкмлавфмї пйуебз - внйзв у 
бугщ-якіи смокі ла ноауівлзка ноа-
вммтмомллмгм могалу фз ноауівлзка 
гдоеавлмї взкмлавфмї пйуебз ж кд-
рмы ндодхкмгзрз взкмлаллы лзк 

пйуебмвзт мбмв’яжків  абм гмбзрзпя 
нозилярря лджакмллмгм оіхдлля                     
[2, п. 790]. 

Бджнмпдодглік мб’єкрмк жймфзлу 
є пупнійщлі віглмпзлз, цм жабджндфу-
ырщ гмгдоеалля лмокарзвлм взжла-
фдлмгм нмоягку взкмлалля ноауівлз-
кмк ноавммтмомллмгм могалу ра ноа-
уівлзкмк гдоеавлмї взкмлавфмї пйу-
ебз пйуебмвзт мбмв’яжків. На уд 
вкажує жкіпр уезрмї у праррі кмлпроу-
куії «ж кдрмы ндодхкмгзрз взкмлал-
лы лзк пйуебмвзт мбмв’яжків абм 
гмбзрзпя нозилярря лджакмллзт оі-
хдлщ» [2, п. 790]. 

Вігнмвігайщліпрщ жа нмгомжу абм 
лапзйщпрвм цмгм ноауівлзка ноавмм-
тмомллмгм могалу , ндодгбафдла в 
пр. 345 КК Укоаїлз. Пмгомжа абм ла-
пзйщпрвм цмгм ноауівлзка ноавммтм-
омллмгм могалу є смокмы, пнмпіб 
ндодхкмгеалля взкмлалля лзк пйу-
ебмвзт мбмв’яжків, нозкупу имгм гм 
нмоухдлля нозпягз, номсдпіилмї 
дрзкз, а рзк пакзк є нозлзедлляк 
имгм пйуебмвмгм аврмозрдру, фдпрі і 
гіглмпрі номсдпімлайа.  

Срарря 345 КК Укоаїлз мтмнйыє 
лапрунлі пкйагз жймфзлів, а пакд: 

- нмгомжу вбзвпрвмк, лапзйщпрвмк 
абм жлзцдлляк фз нмхкмгедлляк 
каила цмгм ноауівлзка ноавммтм-
омллмгм могалу, а ракме цмгм имгм 
бйзжщкзт омгзфів у жв'яжку ж взкм-
лалляк узк ноауівлзкмк пйуебмвзт 
мбмв'яжків ; 

- укзплд жанмгіялля ноауівлзкмві 
ноавммтмомллмгм могалу фз имгм бйз-
жщкзк омгзфак нмбмїв, йдгкзт абм 
пдодглщмї ряекмпрі рійдплзт ухкм-
гедлщ у жв'яжку ж взкмлалляк узк 
ноауівлзкмк пйуебмвзт мбмв'яжків ; 

- укзплд жанмгіялля ноауівлзкмві 
ноавммтмомллмгм могалу абм имгм 
бйзжщкзк омгзфак ряекмгм рійдплмгм 
ухкмгедлля у жв'яжку ж взкмлалляк 
узк ноауівлзкмк пйуебмвзт мбмв'яж-
ків ; 

- гії, ндодгбафдлі фапрзлакз ндо-
хмы, гоугмы абм родрщмы уієї праррі, 
вфзлдлі могаліжмвалмы гоунмы [2, 
п. 793-794]. 

Оплмвлзк бджнмпдодглік мб’єк-
рмк жймфзлу є пупнійщлі віглмпзлз, 
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цм жабджндфуырщ гмгдоеалля лмока-
рзвлм взжлафдлмгм нмоягку взкмлал-
ля ноауівлзкмк ноавммтмомллмгм 
могалу пйуебмвзт мбмв’яжків. Дмгар-
кмвзк бджнмпдодглік мб’єкрмк – пуп-
нійщлі віглмпзлз, цм жабджндфуырщ 
жгмомв’я, бджндку, лдгмрмокаліпрщ, 
вмйы нмрдонійзт, якзкз є ноауівлзк 
ноавммтмомллмгм могалу, имгм бйзжщ-
кі омгзфі [2, п. 794]. 

Пмпягалля ла езрря ноауівлзка 
ноавммтмомллмгм могалу, фйдла гом-
кагпщкмгм смокувалля ж мтмомлз 
гомкагпщкмгм нмоягку і гдоеавлмгм 
кмогмлу абм віипщкмвмпйуебмвуя - 
вбзвпрвм абм жакат ла вбзвпрвм ноа-
уівлзка ноавммтмомллмгм могалу фз 
имгм бйзжщкзт омгзфів у жв'яжку ж 
взкмлалляк узк ноауівлзкмк пйуе-
бмвзт мбмв'яжків, а ракме фйдла гом-
кагпщкмгм смокувалля ж мтмомлз 
гомкагпщкмгм нмоягку і гдоеавлмгм 
кмогмлу абм віипщкмвмпйуебмвуя у 
жв'яжку ж їт гіяйщліпры цмгм мтмомлз 
гомкагпщкмгм нмоягку ндодгбафдлі в 
пр. 348 КК Укоаїлз [2, п. 800]. 

Пмпягалля ла езрря ноауівлзка 
ноавммтмомллмгм могалу ра ілхзт 
пуб’єкрів мтмомлз ноавмнмоягку км-
ела мглмфаплм  омжгйягарз і як нмпя-
галля ла їт фдпрщ і гігліпрщ ра вмйы, 
мпкійщкз ноавм ла езрря, якд є гмйм-
влмы нозвійдгієы мпмбзпрмпрі, мтмн-
йыє і впі ілхі мпмбзпрі ноава йыгзлз 
- жгмомв’я, вмйя, фдпрщ, гігліпрщ. Пмж-
бавйяыфз йыгзлу  езрря, жймфзлдущ 
рзк пакзк нмжбавйяє її впіт ілхзт 
ноав. 

Оплмвлзк бджнмпдодглік мб’єк-
рмк жймфзлу є пупнійщлі віглмпзлз, 
цм жабджндфуырщ гмгдоеалля лмока-
рзвлм взжлафдлмгм нмоягку взкмлал-
ля ноауівлзкмк ноавммтмомллмгм 
могалу пйуебмвзт мбмв’яжків, а ракме 
гіяйщлмпрі цмгм мтмомлз гомкагпщкм-
гм нмоягку фйдла гомкагпщкмгм смо-
кувалля ж мтмомлз гомкагпщкмгм  
нмоягку і гдоеавлмгм кмогмлу абм 
віипщкмвмпйуебмвуя. Дмгаркмвзи 
мбмв’яжків бджнмпдодгліи мб’єкр – 
пупнійщлі віглмпзлз, цм жабджндфу-
ырщ езрря жажлафдлзт мпіб і бйзжщкзт 
омгзфів ноауівлзка ноавммтмомллмгм 
могалу. Пмрдонійзкз віг жймфзлу 

кмеурщ бурз ноауівлзк ноавммтм-
омллмгм могалу, имгм бйзжщкі омгзфі, 
фйдл гомкагпщкмгм смокувалля ж 
мтмомлз гомкагпщкмгм нмоягку и 
гдоеавлмгм кмогмлу, віипщкмвмпйуе-
бмвдущ [2, п. 800]. 

Затмнйдлля нодгправлзка вйагз 
абм ноауівлзка ноавммтмомллмгм мо-
галу як жаоуфлзка - жатмнйдлля абм 
розкалля як жаоуфлзка нодгправлзка 
вйагз, ноауівлзка ноавммтмомллмгм 
могалу фз їт бйзжщкзт омгзфів ж кд-
рмы пнмлукалля гдоеавлмї фз ілхмї 
упралмвз, нігнозєкпрва, могаліжауії 
абм пйуебмвмї мпмбз вфзлзрз абм 
урозкарзпя віг вфзлдлля бугщ-якмї 
гії як укмвз жвійщлдлля жаоуфлзка, 
ндодгбафдлі в пр. 349 КК Укоаїлз, 
ракме нмпягаырщ ла вмйы, фдпрщ ра 
гігліпрщ нмрдонійзт [2, п. 801]. 

Оплмвлзк бджнмпдодглік мб’єк-
рмк ущмгм жймфзлу є пупнійщлі віглм-
пзлз, цм жабджндфуырщ гмгдоеалля 
лмокарзвлм впралмвйдлмгм нмоягку 
сулкуімлувалля нігнозєкпрв , упра-
лмв, могаліжауіи, пйуебмвзт мпіб. Дм-
гаркмвзи мбмв’яжкмвзи бджнмпдодгліи 
мб’єкр – пупнійщлі віглмпзлз, цм жа-
бджндфуырщ вмйы нодгправлзка вйа-
гз, ноауівлзка ноавммтмомллмгм мо-
галу фз їт бйзжщкзт омгзфів. Пмрдо-
нійзкз кмеурщ бурз: нодгправлзк 
вйагз, ноауівлзк ноавммтмомллмгм 
могалу, їт бйзжщкі омгзфі [2, п. 802]. 

Пігпукмвуыфз взцдвзкйагдлд 
пйіг жажлафзрз, цм  мплмвлзк бджнм-
пдодглік мб’єкрмк нмпягалщ ла фдпрщ і 
гігліпрщ ноауівлзка ноавммтмомллмгм 
могалу (нмйіуії) є впралмвйдлі жакм-
лмк кмйм имгм ноав ра мбмв’яжків як 
нодгправлзка гдоеавз, нмвлмваедлщ 
ла які жгіиплыєрщпя внйзв ( нмпягал-
ля) ж бмку прмомлліт мпіб. Дмгаркм-
взи мбмв’яжкмвзи бджнмпдодгліи 
мб’єкр – пупнійщлі віглмпзлз, цм жа-
бджндфуырщ вмйы ра укмвз лайделмгм 
жабджндфдлля взкмлалля ноауівлзка-
кз ноавммтмомллзт могалів (нмйіуії) 
пвмїт сулкуімлайщлзт мбмв’яжків. 
Затзпр фдпрі ра гіглмпрі пакд уієї ка-
рдгмоії мпіб нмвзлдл жатзцарзпя 
бійщх мбґоулрмвалм ра пувмом, агед 
вмлз є нодгправлзкакз гдоеавз, а 
гдоеава, в пвмы фдогу, нмвзлла ла-
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йделзк фзлмк жгіиплыварз жатзпр  
уієї  кардгмоії мпіб ра жабджндфзрз 
вігнмвіглі укмвз гйя лайделмгм вз-

кмлалля ноауівлзкакз ноавммтмомл-
лзт могалів пйуебмвзт мбмв’яжків. 
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Єніхкм І. С. Об’єкр  нмпягалщ ла фдпрщ ра гігліпрщ ноауівлзків ноавммтмомллзт 
могалів 

Срарря нозпвяфдла гмпйігедллы нзралля мб’єкра нмпягалщ ла фдпрщ ра гігліпрщ 
ноауівлзків ноавммтмомллзт могалів (нмйіуії).  Помалайіжмвалм прал жатзцдлмпрі 
ноауівлзків нмйіуії. Згіиплдлм алайіж рдмодрзфлзт ра жакмлмгавфзт нмймедлщ цмгм 
взжлафдлля нмлярря «мб’єкр жймфзлу». Впралмвйдлм, цм мплмвлзк бджнмпдодглік 
мб’єкрмк нмпягалщ ла фдпрщ і гігліпрщ ноауівлзка ноавммтмомллмгм могалу (нмйіуії) є 
впралмвйдлі жакмлмк кмйм имгм ноав ра мбмв’яжків як нодгправлзка гдоеавз, нмвлм-
ваедлщ ла які жгіиплыєрщпя внйзв ж бмку прмомлліт мпіб. Дмгаркмвзк мбмв’яжкмвзк 
бджнмпдодглік  мб’єкрмк – пупнійщлі віглмпзлз, цм жабджндфуырщ вмйы ра укмвз ла-
йделмгм жабджндфдлля взкмлалля ноауівлзкакз ноавммтмомллзт могалів (нмйіуії) 
пвмїт сулкуімлайщлзт мбмв’яжків. Затзпр фдпрі ра гіглмпрі пакд уієї кардгмоії мпіб 
нмвзлдл жатзцарзпя бійщх мбґоулрмвалм ра пувмом, агед вмлз є нодгправлзкакз 
гдоеавз, а гдоеава, в пвмы фдогу, нмвзлла лайделзк фзлмк жгіиплыварз жатзпр  уієї  
кардгмоії мпіб. 

Кйюфмві пймва: жатзпр ноав нмйіудипщкмгм, нмпягалля ла фдпрщ і гігліпрщ ноауів-
лзка, мб'єкр жймфзлу, уіллмпрі, бйага. 
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 Ензхкм И. С. Обчдкр нмпягардйщпрв ла фдпрщ з гмпрмзлпрвм оабмрлзкмв ноа-
вммтоалзрдйщлшт могалмв 

Срарщя нмпвяцдла зппйдгмвалзы вмномпа мбчдкра нмпягардйщпрв ла фдпрщ з гм-
прмзлпрвм пмроуглзкмв ноавммтоалзрдйщлшт могалмв (нмйзузз). Помалайзжзомвалм 
пмпрмялзд жацзцдллмпрз оабмрлзкмв нмйзузз. Опуцдпрвйдл алайзж рдмодрзфдпкзт з 
жакмлмгардйщлшт нмймедлзи нм мнодгдйдлзы нмлярзя «мбчдкр нодпрунйдлзя». Упра-
лмвйдлм, фрм мплмвлшк лднмподгпрвдллшк мбчдкрмк нмпягардйщпрв ла фдпрщ з гмпрм-
злпрвм пмроуглзка ноавммтоалзрдйщлмгм могала (нмйзузз) явйяырпя упралмвйдллшд 
жакмлмк коуг дгм ноав з мбяжаллмпрди как нодгправзрдйя гмпугаопрва, нмйлмкмфзи ла 
кмрмошд мкажшвадрпя вмжгдипрвзд пм прмомлш нмпрмомллзт йзу. Дмнмйлзрдйщлшк 
мбяжардйщлшк лднмподгпрвдллшк мбчдкрмк - мбцдпрвдллшд мрлмхдлзя, мбдпндфзва-
ыцзд пвмбмгу з упймвзя лагйдеацдгм мбдпндфдлзя вшнмйлдлзя оабмрлзкакз ноавм-
мтоалзрдйщлшт могалмв (нмйзузз) пвмзт сулкузмлайщлшт мбяжаллмпрди. Зацзра 
фдпрз з гмпрмзлпрва зкдллм ърми кардгмозз йзу гмйела жацзцарщпя бмйдд мбмплм-
валлм з промгм, вдгщ млз явйяырпя нодгправзрдйякз гмпугаопрва, а гмпугаопрвм, в 
пвмы мфдодгщ, гмйелм лагйдеацзк мбоажмк мпуцдпрвйярщ жацзру ърми кардгмозз 
йзу. 

Кйюфдвшд пймва: жацзра ноав нмйзудипкмгм, нмпягардйщпрвм ла фдпрщ з гмпрм-
злпрвм оабмрлзка, мбчдкр нодпрунйдлзя, удллмпрз, бйага. 

 
 
Yepishko I. Object of retention to honor and dynamics of law enforcement 

organizers   
The article is devoted to the investigation of the object of encroachment on honor 

and dignity of law enforcement officers (police).  The state of the security of the police 
officers is analyzed.  An analysis of the theoretical and legal provisions concerning the 
definition of "object of crime" is carried out.  It has been established that the main direct 
object of encroachment on honor and dignity of a law enforcement officer (police) is 
established by law in the scope of his rights and obligations as a representative of the 
state, whose powers are exercised by outside parties.  An additional mandatory direct 
object is the social relations that ensure the will and the conditions of proper enforcement 
by law enforcement officers (police) of their functional responsibilities.  Protection of 
honor and dignity of this category of persons should be defended more reasonably and 
rigorously, since they are representatives of the state, and the state, in its turn, should 
properly protect the category of persons.Кйыфмві пймва: жатзпр ноав нмйіудипщкмгм, 
нмпягалля ла фдпрщ ра гігліпрщ ноауівлзка, мб’єкр жймфзлу, уіллмпрі, бйага,  угмпкмла-
йдлля. 

Key words:  protection of the rights of a policeman, encroachment on the honor and 
dignity of an employee, the object of crime, values, benefits. 




