
Кваліфікація злочинів проти честі і 
гідності особи 

Честь і гідність особи — об'єкти цілої низки злочинів. На захист честі і гідності особи 
спрямовані норми статей 125, 126, 1763., 1765, 189, 1891.(розглядають Адміністративний кодекс, 
Цивільний кодекс, Кримінальний кодекс ) 

Посягання на честь і гідність в багатьох випадках входять в об'єктивну сторону також інших 
складів злочину. Наприклад, розголошення відомостей, що ганьблять потерпілого або його 
близьких (ст. 862, 144 ЦКУ); перевищення влади чи службових повноважень, поєднані з діями, що 
ображають особисту гідність (ст. 166 ККУ), хуліганство (ст. 206 АКУ) та ін. 

Стаття 125 передбачає відповідальність за наклеп, тобто поширення неправдивих вигадок, які 

ганьблять іншу особу. Потерпілими від цього злочину можуть бути тільки фізичні особи, як живі, 
так і померлі, як присутні під час скоєння ганьблячого вчинку, так і відсутні. 

Предметом наклепу можуть бути лише неправдиві, вигадані повідомлення, які ганьблять 
потерпілого.  

Розглядуваний злочин є умисним, оскільки винний діє з метою зганьбити потерпілого. Мотивами 
цих дій можуть бути різні спонукання (помста, заздрість, ревнощі тощо). 

Кримінальна відповідальність за наклеп виключається, якщо в повідомленні висловлюється лише 
припущення про протизаконні дії певної особи з проханням перевірити пов'язані з цим обставини. 

Стаття 296. Хуліганство (АКУ) 

1. Хуліганство, тобто грубе порушення громадського порядку з мотивів явної неповаги до 
суспільства, що супроводжується особливою зухвалістю чи винятковим цинізмом,- 

карається штрафом до п'ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або 
арештом на строк до шести місяців, або обмеженням волі на строк до трьох років. 

 Основний безпосередній об'єкт хуліганства - громадський порядок. Його додатковим 
факультативним об'єктом можуть виступати здоров'я особи, авторитет органів 
державної влади, громадська безпека. 

2. Об'єктивна сторона хуліганства  - вчинення діяння. Саме ж діяння полягає в грубому 
порушенні громадського порядку, яке супроводжується особливою зухвалістю чи 
винятковим цинізмом. 

Хуліганство може полягати у застосуванні насильства (побоїв, заподіяння тілесних 

ушкоджень) до потерпілих, знищенні або пошкодженні майна, безладній стрілянині, 
використанні сильнодіючих речовин з метою зірвати проведення масового заходу, 
проявах безсоромності, знущанні над безпорадними людьми тощо.  

3. Суб'єктом хуліганства є осудна особа, яка досягла 14-річного віку (настає 
відповідальність) 

5 Кваліфікований вид хуліганства (ч. 2 ст. 296) наявний, коли дії, передбачені ч. 1 ст. 

296, вчинено групою осіб. 


