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Втручання в діяльність працівника
правоохоронного органу (ст. 343 ККУ):

законодавчий та правозастосовчий
аспекти 

Результативність проведення в ук-
раїнському суспільстві державно-
правових реформ безпосередньо за-
лежить від ефективної діяльності
працівників правоохоронних органів.
Адже саме на них покладено обов’я-
зок із забезпечення правового поряд-
ку, захисту прав і свобод людини та
громадянина, інтересів усіх юридич-
них осіб (незалежно від їхніх форм
власності), виявлення, припинення та
розслідування як злочинів, так інших
правопорушень.

Виходячи зі специфіки цієї діяль-
ності міжнародно-правові акти та на-
ціональне законодавство багатьох дер-
жав містять низку правових гарантій
реалізації повноважень, покладених
на працівників правоохоронних орга-
нів. З-посеред них важлива роль нале-
жить правовим нормам, що передба-
чають кримінальну відповідальність
за втручання в діяльність працівників
правоохоронних органів.

Чинний в Україні Кримінальний
кодекс (далі – ККУ) теж криміналізує

будь-які діяння, спрямовані на втру-
чання у діяльність осіб, що виконують
правоохоронну функцію (ст. 343 ККУ)
[1]. Проте, непоодинокі випадки вчи-
нення цього злочину в українському
суспільстві та проблеми кваліфікації
діянь, що охоплюються ним, свідчать
про необхідність пошуку нових під-
ходів до регламентації законодавцем
відповідальності за втручання у діяль-
ність працівника правоохоронного
органу.

Метою цього дослідження є звер-
нення уваги на спірні питання, що
виникають в юридичній науці та судо-
вій практиці під час вирішення питань
кримінальної відповідальності за зло-
чинне втручання в діяльність осіб,
котрі провадять правоохоронну діяль-
ність, а також викладання авторської
позиції щодо їх вирішення.

Ступінь наукової розробленості
проблеми. Дослідження окремих ас-
пектів кримінальної відповідально-
сті за втручання в діяльність праців-
ника правоохоронного органу знахо-
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димо у працях таких сучасних укра-
їнських правників, як М. І. Бажанова,
Ю. В. Бауліна, М. І. Вєтрова, В. О. Вла-
димирова, П. А. Воробя, П. С. Єлізаро-
ва, М. П. Журавльова, М. І. Загородні-
кова, П. В. Замосковцева, М. Й. Кор-
жанський, П. С. Матишевський,
М. І. Меньшагіна, В. О. Навроцький,
В. І. Осадчий, В. В. Сташис, В. Я. Та-
цій, М. І. Хавронюк та С. С. Яценко.
Утім, праці згаданих нами науковців
не містять комплексного наукового
аналізу проблеми кваліфікації та кри-
мінальної відповідальності за втру-
чання в діяльність правоохоронного
органу.

В українському законодавстві кри-
мінальну відповідальність за діяння,
що охоплюються втручанням у діяль-
ність працівника правоохоронного
органу, передбачено ст. 343 ККУ [2].
Ці діяння є суспільно небезпечними
насамперед тому, що порушують нор-
мальну діяльність правоохоронного
органу, підривають авторитет держав-
ної влади, впливають на ефективність
функціонування всієї правової системи
України. Втручання у діяльність пра-
цівника правоохоронного органу пере-
шкоджає виконанню ним службових
обов’язків, ставить під загрозу право-
порядок, права і законні інтереси окре-
мих фізичних та юридичних осіб, вико-
нання службових обов’язків працівни-
ками правоохоронних органів.

Із змісту назви ст. 343 ККУ та дис-
позиції правової норми, що міститься
у ній, випливає, що потерпілим від зло-
чину є лише працівник правоохорон-
ного органу. Але складність визнан-
ня тієї чи тієї особи потерпілою від
досліджуваного нами злочину поля-
гає насамперед у тім, що на законо-
давчому рівні відсутнє визначення по-
няття «правоохоронний орган», а серед
представників української правничої
науки нема єдиного підходу щодо роз-
криття змісту цієї юридичної дефіні-
ції. Це, своєю чергою, ускладнює чітке
встановлення кола осіб, що виступа-
ють працівниками правоохоронних

органів, відповідно потерпілими від зло-
чину, а також перешкоджає правиль-
ному визначенню об’єкта злочинного
діяння.

У вирішенні питання про притяг-
нення винної особи до кримінальної
відповідальності за ознаками складу
злочину, передбаченого ст. 343 ККУ,
у правозастосовній діяльності вихо-
дять із положень ст. 2 Закону України
«Про державний захист працівників
суду та правоохоронних органів» від
23 грудня 1993 р. № 3781-XII [3]. Цей
закон є єдиним нормативно-правовим
актом, у якому законодавець хоч і 
не закріпив визначення поняття «пра-
воохоронний орган», проте наводить
перелік правоохоронних органів Украї-
ни. Так, відповідно до згаданої вище
статті Закону до працівників право-
охоронних органів належать особи,
які працюють: в органах прокура-
тури; в органах внутрішніх справ;
в органах служби безпеки; на військо-
вій службі правопорядку у Збройних
Силах України; у митних органах;
в органах охорони державного кордо-
ну; в органах та установах виконання
покарань; в органах державної подат-
кової служби; в органах державної
контрольно-ревізійної служби; в орга-
нах рибоохорони; в органах держав-
ної лісової охорони; в інших органах,
які здійснюють правозастосовну або
правоохоронну функцію (ст. 2 Закону)
[4]. До працівників правоохоронних ор-
ганів законодавець відносить також і
працівників Антимонопольного комі-
тету України, якщо вони безпосе-
редньо виконують зазначені функції.
Як бачимо, наведений у Законі пере-
лік не є вичерпним, а це, своєю чергою,
призводить до дискусій і помилок 
у теоретичній та практичній юрис-
пруденції.

Відповідно до цього Закону захи-
сту підлягають працівники правоохо-
ронних органів, які беруть безпосеред-
ньо участь у: розгляді судових справ 
у всіх інстанціях; провадженні й розслі-
дуванні кримінальних справ і справ
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про адміністративні правопорушення;
оперативно-розшуковій діяльності; охо-
роні громадського порядку і громад-
ської безпеки; виконанні вироків, рі-
шень, ухвал і постанов судів, постанов
органів дізнання і попереднього слід-
ства та прокурорів; контролі за перемі-
щенням людей, транспортних засобів,
товарів та інших предметів чи речо-
вин через державний і митний кор-
дон; нагляді й контролі за виконанням
законів [5].

За конструкцією об’єктивної сто-
рони втручання у діяльність працівни-
ка правоохоронного органу є формаль-
ним складом злочину.Відповідно злочин
уважатиметься закінченим од момен-
ту втручання в діяльність працівника
правоохоронного органу незалежно
від того, чи призвело це до прийняття
ним незаконного рішення, чи пере-
шкодило виконанню своїх обов’язків.

Втручання в діяльність працівника
правоохоронного органу означає у будь-
якій формі вплив на нього, тобто конк-
ретні дії, спрямовані на перешкоджання
виконанню цим працівником службо-
вих обов’язків або на те, щоб домог-
тися прийняття незаконних рішень.

Втручання у діяльність працівни-
ка правоохоронного органу вважає 
В. І. Осадчий, як передбачений ч. 1 
ст. 343 ККУ злочин, має місце тоді,
коли вчинене не можна розцінювати
як опір або насильство, умисне знищен-
ня або пошкодження майна, посяган-
ня на життя працівника правоохорон-
ного органу. Це пояснюється тим, що
опір, погроза або насильство, умисне
знищення або пошкодження майна, по-
сягання на життя працівника право-
охоронного органу – окремо передбаче-
ні законом форми втручання [6, с. 138].

За змістом ст. 343 ККУ під втру-
чанням у діяльність працівника про-
куратури, органу внутрішніх справ,
служби безпеки слід розуміти кон-
кретні дії, спрямовані на перешкоду у
виконанні цим працівником службо-
вих обов’язків або на досягнення
прийняття неправомірного рішення.

Втручання може виявлятися в умов-
лянні, шантажуванні потерпілого,
погрозі відмовити у наданні законних
благ, а також у будь-якій іншій формі
впливу [7, абз. 1 п. 9]. Вплив може здійс-
нюватися усно, письмово (зокрема
анонімно), за допомоги засобів ма-
сової інформації (публікацій у газе-
тах, виступах по радіо, телебаченню
тощо), як особисто, так і за допомоги
інших осіб.

Умовляння – це прохання, переко-
нання, поради, обіцянка надати будь-
які послуги, схиляння потерпілого до
вчинення чи невчинення будь-яких
дій, що перешкоджають виконанню
ним службових обов’язків, прийняттю
законного рішення. Водночас про-
хання, наприклад, батьків або інших
родичів правопорушника про прий-
няття працівником правоохоронного
органу рішення в інтересах цього пра-
вопорушника не утворює складу
цього злочину [8, абз. 1, п. 11]. Не
утворює складу розглядуваного зло-
чину також письмове звернення гро-
мадян, службових осіб, захисника до
працівника правоохоронного органу з
проханням про проведення слідчих дій,
закриття кримінальної справи, долу-
чення нових доказів тощо.

Шантажування – це погроза роз-
голосити відомості, що ганьблять по-
терпілого чи близьких йому осіб, або
інші відомості, які потерпілий хотів
би зберегти в таємниці тощо.

Інші форми впливу – незаконна
відмова в наданні певних благ, проти-
правне позбавлення пільг, переваг,
втручання в особисте життя, погроза
насильством тощо.

У ст. 7 Закону України «Про проку-
ратуру» від 5 листопада 1991 р. закріп-
лено, що втручання органів державної
влади та органів місцевого самовряду-
вання, посадових осіб, засобів масової
інформації, громадсько-політичних ор-
ганізацій (рухів) та їхніх представників 
у діяльність прокуратури щодо нагля-
ду за додержанням законів або розслі-
дування діянь, що містять ознаки зло-
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чину, забороняється. Названі положен-
ня поширюються також на діяльність
працівників інших правоохоронних ор-
ганів [9]. Якщо втручання в діяльність
працівників правоохоронного органу
поєднане з діями, передбаченими ч. 3
ст. 342 ст. 345, ст. 348 ККУ, з примушен-
ням винним потерпілого у спосіб насиль-
ства або погрози застосування такого
насильства до виконання явно неза-
конних дій, то вчинене належить ква-
ліфікувати за сукупністю злочинів,
передбачених статтями чинного зако-
ну про кримінальну відповідальність.

Якщо втручання було поєднане з
насильством чи погрозою вчинити на-
сильство, заподіяння тілесних ушко-
джень, знищенням або пошкодженням
майна потерпілого або його близьких
родичів, то скоєне кваліфікується за
сукупністю злочинів, передбачених
статтями Особливої частини ККУ 
(статті 342, 345, 347 і ст. 343 ККУ) [10,
с. 486]. Вплив на працівника правоохо-
ронного органу через захоплення чи
утримання заручниками його самого
чи близького родича або співробітни-
ка охоплюється ст. 147 ККУ і додат-
кової кваліфікації за ст. 343 ККУ не
потребує.

Вплив на працівника правоохорон-
ного органу підкупом належить квалі-
фікувати за сукупністю статей 343 і 369
ККУ як давання хабара, а якщо це
перешкодило запобігти злочину чи
затримати особу, яка його вчинила, то
і за ч. 2 ст. 343 ККУ [11].

Під виконанням службових обо-
в’язків необхідно розуміти виконання
лише тих обов’язків працівника пра-
воохоронного органу, в яких втілюю-
ться його правозастосовні та право-
охоронні функції, передбачені відпо-
відними законами та підзаконними
актами.Так, обов’язки працівників пра-
воохоронних органів можуть полягати:
у провадженні та розслідуванні кримі-
нальних справ і справ про адміністра-
тивні правопорушення; у проведенні
оперативно-розшукової діяльності;
у здійсненні контролю за переміщен-

ням людей, транспортних засобів, то-
варів та інших предметів і речовин
через державний і митний кордон Ук-
раїни; у встановленні обмежень щодо
зайняття певною діяльністю; у здійс-
ненні різноманітних перевірок; у нагля-
ді та контролі за виконанням законів;
у запобіганні злочинам та адміністра-
тивним правопорушенням тощо.

Частина 2 ст. 343 ККУ як кваліфі-
каційну ознаку складу злочину перед-
бачає настання суспільно небезпечних
наслідків у вигляді перешкоди запобі-
ганню злочину чи затриманню особи,
яка його вчинила. Перешкоджання
запобіганню злочину чи затриманню
особи, яка його вчинила, буде вважа-
тися таким, коли саме через втручан-
ня винної особи працівник правоохо-
ронного органу не зміг запобігти
злочину чи затримати особу, яка його
вчинила. Відповідно за діяння, перед-
бачені у ч. 1 ст. 343 ККУ, що призвели
до згаданих у ч. 2 ст. 343 ККУ наслід-
ків, законодавець значно посилив кри-
мінальну відповідальність. Аналіз ч. 2
ст. 343 ККУ дає підстави твердити, що,
на відміну від ч. 1 ст. 343 ККУ, ч. 2 цієї
статті містить формально-матеріаль-
ний склад злочину. Так, винну особу
можна притягнути до кримінальної
відповідальності за ч. 2 ст. 343 ККУ
лише: у випадку вчинення злочинних
діянь, передбачених ч. 1 ст. 343 ККУ,
настання суспільно небезпечних на-
слідків у вигляді перешкоди запобіган-
ню злочину чи затриманню особи, яка
його вчинила, та наявності причинно-
го зв’язку між ними, або ж у випадку
вчинення злочинних діянь, передбаче-
них ч. 1 ст. 343 ККУ (за таких умов
наслідки не є обов’язковою ознакою
об’єктивної сторони кваліфікованого
складу злочину), але ці діяння мають
бути вчиненими лише службовою
особою із використанням службового
становища.

Втручання у діяльність працівника
правоохоронного органу здійснюєть-
ся з прямим умислом. Проте цей склад
злочину вимагає мету як обов’язкову
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ознаку його суб’єктивної сторони –
перешкодити виконанню працівником
правоохоронного органу своїх службо-
вих обов’язків або домогтися прийнят-
тя незаконних рішень. Так, учиняючи
злочин, особа не лише усвідомлює су-
спільну небезпечність впливу на праців-
ника правоохоронного органу, а й ба-
жає перешкодити виконанню ним своїх
службових обов’язків або домогтися
прийняття всупереч закону рішень.

У науці кримінального права існує
думка, що втручання у діяльність пра-
цівника правоохоронного органу може
здійснюватись і з метою домогтися для
себе (для суб’єкта злочину) чи інших
осіб рішення, надати зацікавленим
особам послугу та ін.

Слід зауважити, що простий склад
злочину «Втручання в діяльність пра-
цівника правоохоронного органу» ви-
магає загального суб’єкта злочину,
а кваліфікований – спеціального. Так,
діяння, за які настає кримінальна
відповідальність за ч. 1 с. 343 ККУ,
можуть учинятися будь-якою осуд-
ною фізичною особою, що досягнула
16-річного віку. Одна з кваліфікаційних
ознак досліджуваного нами складу
злочину вимагає як спеціального
суб’єкта злочину службову особу,
котра здійснила втручання в діяль-
ність працівника правоохоронного
органу, використавши при цьому своє
службове становище, тобто використа-
ла права і повноваження, надані їй за
посадою або у зв’язку з певною служ-
бовою діяльністю. За таких умов спе-
ціальним суб’єктом злочину можуть
бути: особи, від яких потерпілий пере-
буває у службовій залежності; пред-
ставники влади; особи, від яких за-
лежить фінансове, матеріально-тех-
нічне забезпечення органу, де працює
потерпілий, а також медичне та інше
обслуговування потерпілого чи його
близьких родичів або вирішення
побутових питань потерпілого тощо
[12, абз. 5 п. 11] .

Як бачимо, вчинення цього зло-
чину службовою особою з використан-

ням свого службового становища ви-
ступає спеціальним видом зловживан-
ня службовими повноваженнями.Таке
використання свого службового ста-
новища може проявлятись як у вчи-
ненні дій, що входять у коло повно-
важень винної особи, так і в переви-
щенні службових повноважень або ж
у використанні посади, яку ця особа
обіймає.

Отже, встановлення криміналь-
ної відповідальності за втручання у
діяльність працівника правоохорон-
ного органу є однією з правових га-
рантій захисту авторитету правоохо-
ронних органів України, ефективності
та незалежності їхньої діяльності, реа-
лізації законних прав, обов’язків та ін-
тересів осіб, що здійснюють право-
охоронну функцію в державі. Проте
законодавче невирішення проблеми
визначення дефініції «правоохоронний
орган» та невстановлення чіткої сис-
теми правоохоронних органів Украї-
ни на практиці ставить під сумнів пра-
вильність кваліфікації злочинних дінь,
пов’язаних із втручанням у діяльність
працівника правоохоронного органу.
Нечіткість позиції законодавця щодо
визнання того чи того органу право-
охоронним ставить під сумнів закон-
ність притягнення або ж, навпаки,
непритягнення особи до криміналь-
ної відповідальності. Із виникненням
у суб’єкта правозастосовної діяль-
ності питання стосовно належності
державного органу до правоохорон-
ного виникає питання про визнання
особи потерпілою від злочину та
наявності у вчинених діях особи
ознак об’єктивної сторони досліджу-
ваного нами складу злочину. Адже
доведення факту втручання в діяль-
ність працівника правоохоронного
органу «з метою перешкодити вико-
нанню службових обов’язків» не є
можливим без з’ясування того чи ці
обов’язки безпосередньо стосуються
правоохоронної діяльності, а їх носій
є працівником саме правоохоронного
органу.

Втручання в діяльність працівника правоохоронного органу (ст. 343 ККУ)...
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Возьний В. І. Втручання в діяльність працівника правоохоронного органу (ст. 343
ККУ): законодавчий та правозастосовчий аспекти 

Дано аналіз проблем кримінальної відповідальності за втручання в діяльність
працівника правоохоронного органу. Виявлено суперечності, пов’язані з кваліфі-
кацією цього виду злочинного посягання.

Ключові слова: кримінальна відповідальність, правоохоронний орган, злочин,
втручання, кваліфікаційна обставина.

Возьный В. И. Вмешательство в деятельность работника правоохранительно-
го органа (ст. 343 ККУ): законодательный и правоприменительный аспекты

Дан анализ проблем уголовной ответственности за вмешательство в деятель-
ность работника правоохранительного органа. Обнаружены противоречия, свя-
занные с квалификацией данного вида преступного посягательства.

Ключевые слова: уголовная ответственность, правоохранительный орган,
преступление, вмешательство, квалифицирующее обстоятельство.

Voz’niy V. Interference in activity of worker of law enforcement authority (art. 343 of
CC of U): legislative and law using aspects

Summary.The analysis of problems of criminal responsibility for interference in acti-
vity of worker of law enforcement authority is given in the article. Found out contradic-
tions related to qualification of this type of criminal trespass.

Key words: criminal responsibility, law enforcement authority, crime, interference,
characterizing circumstance.


