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Кримінальне право, кримінальний процес та криміналістика

ОБ’ЄКТ СКЛАДУ КРИМІНАЛЬНОГО 
ПРАВОПОРУШЕННЯ, ПЕРЕДБАЧЕНОГО 

СТ. 371 КК УКРАЇНИ

У статті проаналізовано питання об’єкта 
складу кримінального правопорушення, перед-
баченого ст. 371 КК України. Доведено, що, 
з’ясовуючи структуру правовiдносин у сферi 
правосуддя, насамперед потрiбно визначити 
як i саме поняття «правосуддя», так i родо-
вий об’єкт цих кримінальних правопорушень, 
який є основною пiдставою для формування 
кримiнально-правових норм у роздiл Особли-
вої частини КК України пiд назвою «Кримі-
нальні правопорушення проти правосуддя», 
у який входить i стаття, що передбачає 
вiдповiдальнiсть за завiдомо незаконнi затри-
мання, привiд, домашнiй арешт та триман-
ня пiд вартою.

Ключові слова: затримання, арешт, кри-
мінальне право, суд, закон.
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привід, домашній арешт або тримання 
під вартою займались такі відомі вчені, як 
А. Бантишев, Р. Мельник, В. Навроцький, 
Л. Палюх, В. Тацій та ін. Проте, незважа-
ючи на значну кількість наукових праць, 
питання кримінальної відповідальності за 
завідомо незаконні затримання, привід, до-
машній арешт або тримання під вартою, і 
досі вимагає грунтовного та всестороннього 
вивчення.

Не вирішені раніше проблеми
Не зважаючи на значну кількість публі-

кацій з питань, присвячених проблемам 
кримінальної відповідальності завідомо 
незаконні затримання, привід, домашній 
арешт або тримання під вартою, досі зали-
шається невирішеною ціла низка питань, 
включаючи й питання об’єкта цього кримі-
нального правопорушення, що дає підстави 
ставити питання про необхідність прове-
дення такого дослідження.

Метою статті є аналіз питання об’єкта 
складу кримінального правопорушення, пе-
редбаченого ст. 371 КК України.

Виклад основного матеріалу
Перш нiж з’яcувати об’єкт cкладу тако-

го кримінального правопорушення, як «За-
відомо незаконні затримання, привід, до-
машній арешт або тримання під вартою», 
передбаченого ст. 371 КК України, потрiбно 
насамперед визначити поняття об’єкта кри-
мінального правопорушення.

Постановка проблеми
Вивчення питання кримінальної відпо-

відальності за завідомо незаконні затриман-
ня, привід, домашній арешт або тримання 
під вартою вимагає всестороннього аналізу 
всіх елементів цього складу кримінального 
правопорушення, вивчення їх специфіки та 
проведення чіткого відмежування від суміж-
них складів кримінальних правопорушень. 
Чи не найбільш складним при згаданому 
аналізі можна вважати об’єкт досліджувано-
го кримінального правопорушення.

Аналіз останніх досліджень 
і публікацій

Питаннями кримінальної відповідаль-
ності за завідомо незаконні затримання, 
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Головною початковою точкою для 
з’ясування сутностi будь-якого криміналь-
ного правопорушення є визначення саме 
об’єкта протиправного посягання.

Одним з визначень, що даються науков-
цями в галузі кримінального права, є таке: 
об’єкт кримінального правопорушення – це 
охоронюванi кримiнально-правовими нор-
мами суспiльнi вiдносини, на якi посягає 
кримінальне правопорушення. Саме об’єкт 
кримінального правопорушення визна-
чає межу дiї кримiнально-правової норми, 
сприяє правильнiй квалiфiкацiї дiяння та 
вiдмежування вiд iнших сумiжних кримі-
нальних правопорушень, тим самим дозво-
ляючи з’ясування його соцiальної та юри-
дичної природи посягання, характер та 
ступiнь суспiльної небезпеки.

У кримiнально-правовiй теорiї 
сформульованi рiзнi позицiї, щодо сутностi 
об’єкта кримінального правопорушення, 
проте слiд зазначити, що найбiльш визна-
ною є точка зору, згiдно з якою основною 
ознакою об’єкта будь-якого кримінально-
го правопорушення є суспiльнi відносини 
[1, c. 117], адже суспільні відносини відо-
бражають найважливiшi зв’язки мiж людь-
ми, реалiзацiю їхнiх суспiльних iнтересiв 
у процесi життєдiяльностi. Вчинення кри-
мінального правопорушення призводить 
до порушення цих зв’язкiв, що перед-
бачає наслiдки у формi завдання шкоди 
особi, суспiльству i передбачає суспiльну 
небезпечнiсть таких дiянь.

У теорiї кримiнального права видiляють 
такi структурнi елементи суспiльних 
вiдносин: 

1) суб’єкти (носiї) вiдносин; 
2) предмет, з приводу якого iснують 

вiдносини; 
3) соцiальний зв’язок (суспiльно значу-

ща дiяльнiсть) як змiст вiдносин.
Структура будь-яких суспiльних 

вiдносин є незмiнною. 
Суб’єктами (учасниками) суспiльних 

вiдносин можуть виступати держа-
ва, рiзноманiтнi об’єднання громадян, 
юридичнi та фiзичнi особи. Безсуб’єктних 
вiдносин у суспiльствi бути не може. Якщо 
немає учасникiв вiдносин, то не iснує й 
самих вiдносин, якi завжди становлять 

певнi соцiальнi зв’язки мiж їх учасника-
ми. Чiтке встановлення кола учасникiв 
суспiльних вiдносин, тобто їх суб’єктного 
складу, а також їх соцiальних функцiй у 
самих вiдносинах, дозволяє визначити та 
вiдокремити тi суспiльнi вiдносини, якi ви-
ступають об’єктом того чи iншого кримі-
нального правопорушення. 

Предметом суспiльних вiдносин є все те, 
з приводу чого або у зв’язку з чим iснують цi 
вiдносини. До предметiв вiдносин належать 
майно, речi, матерiальнi та духовнi цiнностi, 
а також сама людина. Залежно вiд особли-
востей предмета всi суспiльнi вiдносини 
прийнято подiляти на двi основнi групи – 
матерiальнi (предметом яких є майно, тва-
рини, рослини тощо) та нематерiальнi (дер-
жавна влада, духовнi блага тощо).

Соцiальний зв’язок як елемент 
суспiльних вiдносин завжди знаходиться в 
нерозривному зв’язку з iншими структурни-
ми елементами.

Соцiальний зв’язок завжди виникає 
та iснує з приводу конкретного предме-
та суспiльних вiдносин, а тому йому влас-
тивий предметний характер. Так само як 
i суспiльнi вiдносини, соцiальний зв’язок 
має об’єктивний прояв, тобто iснує в 
реальнiй дiйсностi i проявляється в рiзних 
формах людської дiяльностi (нормальне 
функцiонування органiв державної вла-
ди; рацiональне використання природних 
ресурсiв тощо) [2, c. 34].

З’ясовуючи структуру правовiдносин у 
сферi правосуддя, насамперед потрiбно ви-
значити як i саме поняття «правосуддя», так 
i родовий об’єкт цих кримінальних право-
порушень, який є основною пiдставою для 
формування кримiнально-правових норм у 
роздiл Особливої частини Кримiнального 
Кодексу України пiд назвою «Криміналь-
ні правопорушення проти правосуддя», 
у який входить i стаття, що передбачає 
вiдповiдальнiсть за завiдомо незаконнi за-
тримання, привiд, домашнiй арешт та три-
мання пiд вартою.

Конституцiєю України органи право-
суддя, тобто суди, вiднесенi до самостiйної 
гiлки влади. У зв’язку iз цим, як видається, 
посягання на нормальну їх дiяльнiсть є кри-
мінальними правопорушеннями, що харак-
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теризуються підвищеною суспільною небез-
пекою.

У теорiї кримiнального права проблемам 
вiдповiдальностi за кримінальні правопору-
шення проти правосуддя придiлялася пев-
на увага. Однак, майже не проаналiзовано в 
спецiальнiй лiтературi законодавчих новел 
останнiх рокiв, якi знайшли вiдображення в 
нормах КК України 2001 р.

Визначення поняття «правосуддя» 
пов’язане iз встановленням кола органiв, 
якi займаються вiдповiдною дiяльнiстю. З 
цього питання в теорiї кримiнального пра-
ва намiтилися принаймнi два пiдходи до 
розумiння правосуддя. Суть розбiжностей 
полягає в тому, чи охоплюється цим понят-
тям дiяльнiсть лише судових, чи й iнших 
правоохоронних органiв.

Перша позицiя базується на букваль-
ному розумiннi слова «правосуддя» як 
дiяльностi лише судiв з розгляду i вирiшення 
справ, вiднесених до їхньої юрисдикцiї[3, 
c. 57]. Для такого розумiння правосуддя є 
певнi пiдстави. Так, у ст. 124 Конституцiї 
України визначено: «Правосуддя в Українi 
здiйснюється виключно судами». Роздiл VIII 
Конституцiї України «Правосуддя» регла-
ментує порядок створення i функцiонування 
судової гiлки влади. У теоретичних на-
працюваннях останнiх рокiв також чiтко 
простежується точка зору, вiдповiдно до 
якої судовi органи вiдокремлюються вiд 
правоохоронних органiв. I законодавець, 
на вiдмiну вiд попереднiх перiодiв розви-
тку кримiнального законодавства, сьогоднi 
норми про вiдповiдальнiсть за посягання 
на судову дiяльнiсть, на суддiв зосередив 
у роздiлi «Кримінальні правопорушення-
лочини проти правосуддя», а посягання 
на дiяльнiсть органiв національної поліції, 
прокуратури, служби безпеки передбачає в 
роздiлi «Кримінальні правопорушення про-
ти авторитету органiв державної влади, ор-
ганів місцевого самоврядування, об’єднань 
громадян та кримінальні правопорушення 
проти журналістів».

Прихильники iншої позицiї також апе-
люють до положень Конституцiї України. 
Аргументуючи свою точку зору, вказують на 
те, що в самiй Конституцiї є пiдмiна двох по-
нять [4, c. 318].

 По-перше, те, що в роздiлi VIII 
Конституцiї України називається «Право-
суддя», насправдi стосується судової вла-
ди як однiєї з трьох гiлок влади. По-друге, 
суд, як i будь-який державний орган, не є 
самодостатнiм, не може дiяти без взаємодiї 
з iншими спецiалiзованими державними 
iнституцiями, зокрема з тими органами, якi 
готують кримiнальнi справи до судового 
розгляду та якi займаються виконанням су-
дових рiшень.

Отже, можна зазначити, що право-
суддя – це суспiльнi вiдносини, пов’язанi 
з процесуальною дiяльнiстю компетент-
них державних органiв iз розслiдування, 
судового розгляду, прийняття i вико-
нання рiшень, вирокiв, ухвал та по-
станов у кримiнальних, цивiльних та 
адмiнiстративних справах. 

Пiд правосуддям як об’єктом проти-
правного посягання слiд розумiти лише 
дiяльнiсть, яка вiдповiдає таким ознакам:

1) правосуддя здiйснюється у формах 
цивільного, кримінального, адміністра-
тивного, господарського судочинства, що 
регламентовані Цивiльним процесуаль-
ним, Господарським процесуальним та 
Кримiнальним процесуальним кодексами 
України, Кодексом адміністративного судо-
чинства України;

2) правосуддя – це лише правозасто-
совча дiяльнiсть, яка полягає в реалiзацiї 
норм права стосовно конкретних життєвих 
ситуацiй;

3) дiяльнiсть iз здiйснення правосуддя 
спрямовано на охорону законних прав та 
iнтересiв громадян, суспiльства, держави в 
процесi судочинства, при прийняттi рiшень, 
а також при їх реалiзацiї. 

Видовi об’єкти кримінальних правопо-
рушень визначають особливостi суб’єктiв 
вiдносин, проти яких спрямованi кримі-
нальні правопорушення зазначеного виду, 
i блага, якi належать цим суб’єктам i яким 
може бути заподiяна або спричиняється 
шкода. Зокрема, можна видiлити три групи 
таких суб’єктiв:

1) особи як учасники або iншi суб’єкти 
кримiнального чи цивiльного процесу;

2) органи дiзнання, слiдства, прокурату-
ри, суди загальної юрисдикцiї;



151

Затолочний В.С. - Об’єкт складу кримінального правопорушення, передбаченого...

3) органи виконання покарань та судо-
вих рiшень.

Кримінальні правопорушення проти 
правосуддя посягають на п’ять рiзновидiв 
суспiльно корисних благ, якi належать 
перелiченим вище суб’єктам:

1) права та iнтереси особи, що охоро-
няються законом, якими вона надiлена як 
учасник або iнший суб’єкт кримiнального 
або цивiльного процесу;

2) iнтереси всебiчного, повного i неупе-
редженого розслiдування i судового розгля-
ду кримiнальних справ;

3) безпека, честь та гiднiсть суддiв;
4) iнтереси своєчасного присiкання та 

розкриття кримінальних правопорушень;
5) iнтереси забезпечення неухильного 

виконання судових рiшень та вирокiв [4,- 
c. 325].

Можна зазначити, що основним 
безпосереднiм об’єктом таких кримінальних 
правопорушень, як «Завiдомо незаконнi за-
тримання, привiд, домашнiй арешт та три-
мання пiд вартою», передбачених ст. 371 КК 
України, є регламентована законодавством 
дiяльнiсть суду та iнших правоохоронних 
органiв по реалiзацiї мети та завдань право-
суддя (у його широкому розумiннi) у частинi 
забезпечення законного затримання, при-
воду, домашнього арешту та тримання пiд 
вартою[5, c. 862].

Також важливо зазначити, що в теорiї 
кримiнального права безпосередній об’єкт 
кримінального правопорушення поділя-
ють на такі види: основний додатковий 
обов’язковий, додатковий факультативний. 

Можна виділити як додатковий 
обов’язковий об’єкт складу кримінально-
го правопорушення «Завiдомо незакон-
не затримання, привiд, домашнiй арешт 
та тримання пiд вартою» життя i здоров’я 
особи, її свободу i особисту недоторканiсть, 
а також майновi та iншi права та законнi 
iнтереси. Незважаючи на те, що досить 
багато науковцiв не погоджується з цією 
позицiєю, оскiльки охорона цих прав не ви-
ходить за рамки правовiдносин iз приводу 
правосуддя, вона є основною i домiнуючою 
в кримiнально-правовiй теорії [6, c. 11].

Свою думку з приводу подiлу безпосе-
реднього об’єкту на основний та додатковий 

цього злочину, висловив О. Бантишев, який 
звернув увагу на те, що об’єкти у видi прав 
людини та її свобод у перiод їх закрiплення 
у Конституцiї та правовiй охоронi, не мо-
жуть розглядатись як додатковi [7, c. 67].

 У цьому ж напрямку розвивається думка 
Н. Фасхутдiнової, яка, використавши для об-
грунтування своєї позицiї конституцiйнi по-
ложення про примат прав i iнтересiв люди-
ни над iнтересами держави, запропонувала 
перемiстити склади зазначених криміналь-
них правопорушень з глави «Криміналь-
ні правопорушення проти правосуддя» до 
глави «Кримінальні правопорушення проти 
свободи, честi та гiдностi особи»[8, c. 107]. 
Однак з цією думкою важко погодитись, 
оскільки право особи на свободу та особис-
ту недоторканнiсть, яке, як правило, часто 
розглядається як додатковий безпосереднiй 
об’єкт дослiджуваних кримінальних право-
порушень, є за своїм походженням скла-
довою родового поняття «недоторканнiсть 
особи», яке, у свою чергу, характеризує 
первiсний стан людини, зумовлений її при-
родними, а тому органiчно невiд’ємними вiд 
неї властивостями розпоряджатися на свiй 
розсуд собою, психiкою, моральнiстю, без-
пекою, власнiстю, визначати своє місце пе-
ребування. Становлячи одне з найбiльших 
соцiальних благ, яке не тiльки створює умо-
ви, необхiднi для всебiчного задоволення 
потреб особи, а й забезпечує демократич-
ний розвиток суспiльства, воно поступово 
матерiалiзувалося в юридичних нормах, 
де, набувши свого позитивного змiсту, ста-
ло основою систематизацiї досить розгалу-
женої системи конституцiйних норм, якi 
закрiплюють найважливiшi права i свободи 
громадянина [9, c. 84]. 

Змiст права особи на свободу та особисту 
недоторканнiсть перебуває в тiсному зв’язку 
з цiлим комплексом прав та гарантiй, яки-
ми забезпечується недоторканнiсть особи, 
але при цьому має власний iнформацiйний 
обсяг, вичерпуючись законодавчою фор-
мулою, що гарантує особi право не бути 
пiдданою арешту або триманню пiд вартою 
iнакше як на пiдставi судового рiшення й у 
передбаченому законом порядк [10, c. 436]. 
Виходячи з цього можна сказати, що норма, 
яка передбачена ст. 371 КК України, пови-
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нна бути закріплена у розділі XVIII Особли-
вої частини Кримінального Кодексу Украї-
ни «Кримінальні правопорушення проти 
правосуддя».

Пiдсумовуючи все вищевикладене 
про право особи на свободу та особис-
ту недоторканнiсть, можемо сказати, що 
необхiдним є цiлiсне сприйняття основно-
го безпосереднього об’єкта дослiджуваних 
дiянь як правовiдносин, що забезпечують 
процесуальну дiяльнiсть органiв досудового 
розслiдування, прокурорського нагляду та 
судового контролю, спрямовану на досяг-
нення завдань правосуддя через реалiзацiю 
конституцiйного права особи на свободу та 
особисту недоторканнiсть, при застосуваннi 
запобiжних заходiв у видi затримання та 
арешту пiд час досудового розслiдування 
кримiнальної справи [11, c. 370]. 

Також слiд зазначити, що закрiплення 
в диспозицiї частини першої статтi 371 КК 
України вiдповiдальностi за завiдомо не-
законний привiд суперечить принципу 
формування кримiнально-правової норми 
через вiдмiннiсть основного безпосеред-
нього об’єкта цього кримінального пра-
вопорушення вiд основного безпосеред-
нього об’єкта завiдомо незаконних затри-
мання, домашнього арешту та тримання 
пiд вартою, специфiчною ознакою якого 
є особливий характер тих правовiдносин, 
що забезпечують реалiзацiю законодав-
чо визначеного права особи на свободу та 
особисту недоторканнiсть, яке змiстовно 
звужене до права особи не бути пiдданою 
попередньому ув’язненню iнакше як у ви-
падках i порядку, визначених у законi. 
При цьому витоком цiєї розбiжностi, навiть 
зважаючи на те, що привiд, затримання й 
домашній арешт є заходами процесуаль-
ного примусу, є їх рiзна правова природа. 
Головна вiдмiннiсть полягає в тому, що 
привiд виступає рiзновидом кримiнально-
процесуальної санкцiї, застосовуваної до 
певних учасникiв кримiнального судочин-
ства у разi невиконання покладеного на 
них обов’язку з’являтися за викликом ком-
петентних органів [12, c. 228].

У свою чергу, затримання й домашній 
арешт є запобiжними заходами, покли-
каними запобiгти неналежнiй поведiнцi 

пiдозрюваного або обвинуваченого. Отже, 
саме ретроспективна складова у правовому 
реґулюваннi приводу вiдокремлює цей при-
мусовий захiд вiд затримання та домашньо-
го арешту. 

Визначаючи в рамках безпосередньо-
го об’єкта розглядуваних кримінальних 
правопорушень додатковий обов’язковий 
об’єкт як такий об’єкт, що в цих складах 
кримінальних правопорушень потерпає за-
вжди i якому в будь-якому випадку вчинен-
ня певного кримінального правопорушен-
ня, як i основному, завжди заподiюється 
шкода, варто виходити з того, що внаслідок 
неправомiрного застосування до особи за-
тримання або домашнього арешту завжди 
зазнає обмежень її особиста свобода, а отже, 
саме її слiд визнати додатковим обов’язковим 
об’єктом кримінальних правопорушень, пе-
редбачених ст. 371 КК України. 

Звiдси видається слушною аргументацiя 
Л. Лобанової, висловлена на користь того, 
що особиста свобода громадянина в зазна-
чених кримінальних правопорушеннях ви-
ступає саме як додатковий об’єкт, оскiльки 
основним об’єктом є не свобода та осо-
биста недоторканнiсть як такi, а суспiльнi 
вiдносини, що виключають застосування 
процесуального затримання, взяття пiд вар-
ту або тримання пiд вартою без передбаче-
них на те процесуальним законом пiдстав 
або з порушенням установленого цим зако-
ном порядку [13, c. 268]. 

Визначивши основним безпосереднiм 
об’єктом кримінальних правопору-
шень, передбачених ст. 371 КК України, 
правовiдносини, що забезпечують про-
цесуальну дiяльнiсть органiв досудового 
розслiдування, прокуратури та судово-
го контролю, спрямовану на досягнен-
ня завдань правосуддя шляхом реалiзацiї 
конституцiйного права особи на свободу та 
особисту недоторканнiсть, при застосуваннi 
запобiжних заходiв у виді затримання та 
домашнього арешту, варто наголосити 
на тому, що така позицiя принципово ви-
ключає можливiсть диференцiйованого 
пiдходу до визначення ступеня суспiльної 
небезпечностi порушення цього права з 
урахуванням особи потерпiлого.
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Висновки
Підсумовуючи, можна констатувати, що 

з’ясовуючи структуру правовiдносин у сферi 
правосуддя, насамперед потрiбно визна-
чити як i саме поняття «правосуддя», так i 
родовий об’єкт цих кримінальних право-
порушень, який є основною пiдставою для 
формування кримiнально-правових норм у 
роздiл Особливої частини Кримiнального 
кодексу України пiд назвою «Криміналь-
ні правопорушення проти правосуддя», 
у який входить i стаття, що передбачає 
вiдповiдальнiсть за завiдомо незаконнi за-
тримання, привiд, домашнiй арешт та три-
мання пiд вартою.

Пiд правосуддям як об’єктом проти-
правного посягання слiд розумiти лише 
дiяльнiсть, яка вiдповiдає таким ознакам:

1) правосуддя здiйснюється у формах 
цивільного, кримінального, адміністра-
тивного, господарського судочинства, що 
регламентовані Цивiльним процесуаль-
ним, Господарським процесуальним та 
Кримiнальним процесуальним кодексами 
України, Кодексом адміністративного судо-
чинства України;

2) правосуддя – це лише правозасто-
совча дiяльнiсть, яка полягає в реалiзацiї 
норм права стосовно конкретних життєвих 
ситуацiй;

3) дiяльнiсть iз здiйснення правосуддя 
спрямовано на охорону законних прав та 
iнтересiв громадян, суспiльства, держави в 
процесi судочинства, при прийняттi рiшень, 
а також при їх реалiзацiї. 

Основним безпосереднiм об’єктом кри-
мінального правопорушення, передбаче-
ного ст. 371 КК України, є регламентована 
законодавством дiяльнiсть суду та iнших 
правоохоронних органiв по реалiзацiї мети 
та завдань правосуддя (у його широкому 
розумiннi) у частинi забезпечення законно-
го затримання, приводу, домашнього аре-
шту та тримання пiд вартою.

Додатковим обов’язковим об’єктом 
складу кримінального правопорушення 
«Завiдомо незаконне затримання, привiд, 
домашнiй арешт та тримання пiд вартою» є 
життя i здоров’я особи, її свобода i особис-
та недоторканiсть, а також майновi та iншi 
права та законнi iнтереси.
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OBJECT OF THE CRIMINAL OFFENSE 
PROVISION PROVIDED BY ART. 371 OF 

THE CRIMINAL CODE OF UKRAINE
The article analyzes the issue of the object of the 

criminal offense under Art. 371 of the Criminal Code 
of Ukraine. It is proved that clarifying the structure 
of legal relations in the field of justice, first of all it is 
necessary to define both the concept of «justice» and the 
generic object of these criminal offenses, which is the 
main basis for criminal law in the Special Part of the 
Criminal Code entitled «Criminal Offenses against 
Justice», which includes an article that provides for 
liability for knowingly illegal detention, arrest, house 
arrest and detention.

Justice as an object of unlawful encroachment 
should be understood only as an activity that meets 
the following characteristics:

1) justice is administered in the forms of civil, 
criminal, administrative, commercial proceedings, 
which are regulated by the Civil Procedure 
Code, the Commercial Procedure Code and the 

Criminal Procedure Code of Ukraine, the Code of 
Administrative Procedure of Ukraine;

2) justice is only law enforcement activity, which 
consists in the implementation of legal norms in 
relation to specific life situations;

3) the activity of administering justice is aimed 
at protecting the legal rights and interests of citizens, 
society, the state in the judicial process, in decision-
making, as well as in their implementation.

The main direct object of the criminal offense 
under Art. 371 of the Criminal Code of Ukraine, is 
regulated by law the activities of the court and other 
law enforcement agencies to achieve the purpose and 
objectives of justice (in its broadest sense) in terms of 
ensuring lawful detention, detention, house arrest 
and detention.

Having identified the main direct object of 
criminal offenses under Art. 371 of the Criminal Code 
of Ukraine, legal relations that ensure the procedural 
activities of pre-trial investigation, prosecutor’s office 
and judicial control, aimed at achieving justice 
through the exercise of the constitutional right of a 
person to liberty and security of person, that such 
a position in principle excludes the possibility of a 
differentiated approach to determining the degree of 
social danger of violation of this right, taking into 
account the identity of the victim.

An additional mandatory object of the criminal 
offense of «known illegal detention, arrest, house 
arrest and detention» is the life and health of a person, 
his freedom and personal integrity, as well as property 
and other rights and legitimate interests.

Key words: detention, arrest, criminal law, 
court, law.


