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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ

Актуальність теми. У Конституції України забезпечення громадського
порядку з метою запобігання заворушенням чи злочинам віднесено до однієї з
виняткових обставин щодо обмеження прав і свобод людини та громадянина.
Наведене положення Основного Закону знайшло своє відображення й у
Кримінальному кодексі (далі – КК) України, що має своїм завданням у тому
числі і правове забезпечення охорони громадського порядку та моральності.

Події останніх років в Україні свідчать про небувалу активізацію
громадянського суспільства, що супроводжується реалізацією права на мирні
зібрання та вільне вираження своїх поглядів і переконань. Подібні заходи
нерідко переростали у сутички із представниками влади, які виконували
обов’язки з охорони громадського порядку. Перевищення влади та службових
повноважень окремими представниками правоохоронних органів під час цих
подій в тому числі спричинили кризу поваги до особи, наділеної владними
повноваженнями. Майже звичними стали повідомлення у засобах масової
інформації про образу, нанесення побоїв, заподіяння тілесних ушкоджень
певного ступеня тяжкості працівнику міліції (поліції), військовослужбовцю,
іншим особам, які намагалися припинити певні хуліганські діяння. Більш того,
правова оцінка таких випадків дуже часто обмежується або ст. 173, 185
Кодексу України про адміністративні правопорушення (далі – КУпАП), або
ст. 342 та ст. 343 КК України, що призводить до штучно створеної конкуренції
між вказаними статтями та ст. 121-126, 345 і ч. 3 ст. 296 КК України.

Частина 3 ст. 296 КК України передбачає відповідальність за
хуліганство, якщо воно було вчинене особою, раніше судимою за хуліганство,
чи пов’язане з опором представникові влади або представникові
громадськості, який виконує обов’язки з охорони громадського порядку, чи
іншим громадянам, які припиняли хуліганські дії. Відносно часте застосування
цієї норми на практиці (без урахування спеціального рецидиву) також
зумовило обрання такої теми дослідження.

Згідно з даними Міністерства внутрішніх справ (далі – МВС) України,
протягом 2011 р. порушено 8128 кримінальних справ за ст. 296 КК України,
протягом 2012 р. – 7159. Згідно з даними Генеральної прокуратури України,
протягом 2013 р. відкрито 6258 кримінальних проваджень, з яких вручено
повідомлення про підозру 3106 особам; протягом 2014 р. – 4859, з яких
вручено повідомлення про підозру 2023 особам; протягом 2015 р. – 4070, з
яких вручено повідомлення про підозру 1724 особам, протягом 11-ти місяців
2016 р. – 3938, з яких вручено повідомлення про підозру 1401 особі.

Відповідно до даних Державної судової адміністрації (далі – ДСА)
України, протягом 2011-2015 рр., а також першого півріччя 2016 р. за
вчинення хуліганства засуджено 15192 особи (2011 р. – 4309, 2012 р. – 4085,
2013 р. – 2913, 2014 р. – 1983, 2015 р. – 1348, 6 місяців 2016 р. – 557). За
вчинення злочину, передбаченого ч. 3 ст. 296 КК України (без урахування
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раніше засуджених осіб за вчинення хуліганства), за цей же період засуджено
1190 осіб (2011 р. – 353, 2012 р. – 303, 2013 р. – 237, 2014 р. – 151, 2015 р. – 95,
6 місяців 2016 р. – 51).

Крім явної диспропорції між виявленими злочинами, особами, які їх
вчинили, та реально засудженими привертає увагу той факт, що найбільш
поширеним хуліганство є серед жителів Дніпропетровської, Донецької та
Луганської областей, що вимагає при розробці запобіжних заходів врахування
регіональних особливостей.

Слід зазначити, що проблеми кримінальної відповідальності за
хуліганство постійно досліджувались, їм присвятили значну кількість
наукових праць такі учені, як П. П. Андрушко, М. І. Бажанов, А. В. Байлов,
Ю. В. Баулін, С. Ф. Денисов, В. Т. Дзюба, І. М. Даньшин, І. Я. Козаченко,
І. М. Копотун, М. Й. Коржанський, В. В. Кузнецов, М. Т. Куц, В. А. Ломако,
П. С. Матишевський, П. П. Михайленко, В. О. Навроцький, М. Л. Наклович,
Г. І. Піщенко, Ю. М. Ткачевський, А. П. Тузов, Є. В. Фесенко, М. І. Хавронюк,
В. В. Шаблистий, С. С. Яценко та ін.

Дисертаційні дослідження з цього питання в Україні після 2001 року
здійснили: В. В. Налуцишин (2008 р.), який основну увагу приділив
кримінально-правовій характеристиці складу злочину, передбаченого
ст. 296 КК України; Л. О. Кузнецова (2011 р.), яка провела вивчення
зарубіжного досвіду протидії хуліганству; О. А. Івахненко (2015 р.), який
дослідив відповідальність за хуліганські діяння у статтях Особливої частини
КК України. На рівні докторської дисертації проблеми кримінально-правової
охорони громадського порядку та моральності дослідив В. В. Кузнецов
(2013 р.).

Разом з тим значна поширеність хуліганства та такого його виду, який
пов’язаний з опором представникові влади або представникові громадськості,
який виконує обов’язки з охорони громадського порядку, чи іншим
громадянам, які припиняли хуліганські дії, в усіх регіонах і населених пунктах
України, наявність тенденції до подальшого поширення цього явища при
неефективному застосуванні судами та правоохоронними органами ст. 296 КК
України (зменшення в рази кількості засуджених осіб), недостатня теоретична
розробленість проблеми кримінальної відповідальності за досліджуваний
злочин зумовили вибір теми дисертаційного дослідження.

Більш того, соціально-економічні, політичні чинники розвитку
українського суспільства та неоднозначність правозастосовної практики
зумовлюють активізацію наукових пошуків щодо вдосконалення правового
забезпечення поваги до осіб, які наділені владними повноваженнями під час
виконання ними службових обов’язків.

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Робота
виконана на кафедрі кримінального права та кримінології Дніпропетровського
державного університету внутрішніх справ відповідно до: Переліку
пріоритетних напрямів наукового забезпечення діяльності органів внутрішніх
справ України на період 2015-2019 рр., затвердженого наказом МВС України
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від 16.03.2015 № 275 (п. 3.5 додатку 3, п. 6.15 додатку 6, п. 8.1 додатку 8);
п. 3.12 Плану проведення науково-дослідних та дослідно-конструкторських
робіт Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ на
2016 р., схваленого вченою радою цього навчального закладу (протокол № 4
від 25.12.2015); Регіональної програми забезпечення громадського порядку та
громадської безпеки на території Дніпропетровської області на період до
2020 р., схваленої рішенням Дніпропетровської обласної ради від 25.03.2016
№ 30-3/VII.

Тема дисертації затверджена на засіданні вченої ради
Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ (протокол № 4
від 27.12.2013).

Мета і задачі дослідження. Метою дослідження є вдосконалення
теоретичних положень кримінального права в частині відповідальності за
хуліганство, пов’язане з опором представникові влади або представникові
громадськості, який виконує обов’язки з охорони громадського порядку, чи
іншим громадянам, які припиняли хуліганські дії, напрацювання науково
обґрунтованих рекомендацій щодо вдосконалення відповідних законодавчих
положень та практики їх застосування.

Для досягнення поставленої мети було сформульовано такі задачі:
– проаналізувати історико-правовий розвиток кримінально-правових

норм про відповідальність за хуліганство;
– визначити стан наукової розробленості проблеми кримінальної

відповідальності за хуліганство, пов’язане з опором представникові влади або
представникові громадськості, який виконує обов’язки з охорони
громадського порядку, чи іншим громадянам, які припиняли хуліганські дії;

– розкрити підстави криміналізації злочину, передбаченого ч. 3 ст. 296
КК України;

– провести кримінально-правовий аналіз хуліганства, пов’язаного з
опором представникові влади або представникові громадськості, який виконує
обов’язки з охорони громадського порядку, чи іншим громадянам, які
припиняли хуліганські дії;

– визначити критерії подібності та відмінності норми про
відповідальність за хуліганство, пов’язане з опором представникові влади або
представникові громадськості, який виконує обов’язки з охорони
громадського порядку, чи іншим громадянам, які припиняли хуліганські дії, з
кримінально-правовими та адміністративно-правовими нормами, що
спрямовані на захист громадського порядку, авторитету органів державної
влади, органів місцевого самоврядування, об’єднань громадян;

– розкрити форми реалізації кримінальної відповідальності за злочин,
передбачений ч. 3 ст. 296 КК України;

– розробити пропозиції вдосконалення кримінального законодавства
України та рекомендації щодо практичного застосування норм про
відповідальність за хуліганство та окремих його видів;

– проаналізувати законодавство зарубіжних держав щодо кримінально-
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правової заборони хуліганства, пов’язаного із опором особам, наділеним
владними повноваженнями, та визначити шляхи використання позитивного
досвіду його застосування у вітчизняній юридичній діяльності.

Об’єкт дослідження – суспільні відносини у сфері кримінально-
правової охорони громадського порядку та моральності.

Предмет дослідження – кримінальна відповідальність за хуліганство,
пов’язане з опором представникові влади або представникові громадськості,
який виконує обов’язки з охорони громадського порядку, чи іншим
громадянам, які припиняли хуліганські дії.

Методи дослідження. У дисертації використані такі методи:
діалектичний метод – при дослідженні проблем правового забезпечення
охорони громадського порядку та моральності, здоров’я людини, власності,
авторитету держави тощо як цілісної органічної системи, що перебуває у
постійній взаємодії з іншими суспільними інституціями (всі розділи);
історико-правовий метод, який дав можливість висвітлити ґенезу розвитку
правових норм про відповідальність за хуліганство, виявити їх зв’язок із
соціально-економічними та політичними особливостями певного етапу
вітчизняного правотворення (підрозділ 1.1); юридично-технічний метод –
використано для вивчення об’єктивних та суб’єктивних ознак досліджуваного
злочину, форм реалізації кримінальної відповідальності за його вчинення
(розділи 2 та 3); метод системного аналізу – при розробці критеріїв
розмежування хуліганства, пов’язаного з опором представникові влади або
представникові громадськості, який виконує обов’язки з охорони
громадського порядку, чи іншим громадянам, які припиняли хуліганські дії,
від інших суміжних злочинів та правопорушень (розділ 2); порівняльно-
правовий метод – під час вивчення та пошуку можливих напрямів
впровадження в Україні позитивного зарубіжного досвіду кримінально-
правового забезпечення громадського спокою та авторитету представників
влади під час виконання службових обов’язків (підрозділ 3.2); метод
правового моделювання – при розробці пропозицій для вдосконалення
кримінального законодавства України та рекомендацій щодо практичного
застосування норм про відповідальність за хуліганство та окремі його види
(підрозділи 2.2, 3.1, 3.2); статистичні методи – при зборі та вивченні
емпіричної бази (розділи 2 та 3).

Емпіричну базу дисертації становлять: дані офіційної статистики за
період із 2011 року до 2016 року (дані МВС України щодо кількості
зареєстрованих злочинів за ст. 296 КК України, Генеральної прокуратури
України щодо кількості відкритих кримінальних проваджень та вручених
повідомлень про підозру за ст. 296 КК України, Державної судової
адміністрації України щодо кількості засуджених осіб за вчинення злочину,
передбаченого ст. 296 та ч. 3 ст. 296 КК України (без урахування раніше
засуджених осіб за вчинення хуліганства)); результати вивчення: а) матеріалів
Єдиного державного реєстру судових рішень (471 копія обвинувальних
вироків за ч. 3 ст. 296 КК України, що в цілому представляють всі області
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України, м. Київ та м. Севастополь); б) 87 архівних справ про адміністративні
правопорушення за злісну непокору законному розпорядженню або вимозі
поліцейського, члена громадського формування з охорони громадського
порядку і державного кордону, військовослужбовця (ст. 185 КУпАП), що
розглянуті судами Дніпропетровської та Запорізької областей; в) анкетування
211 працівників органів внутрішніх справ (далі – ОВС) та Національної
поліції, до обов’язків яких входить забезпечення громадського порядку
г) опублікованої слідчої, прокурорської та судової практики.

Наукова новизна одержаних результатів. Дослідження кримінальної
відповідальності за хуліганство, пов’язане з опором представникові влади або
представникові громадськості, який виконує обов’язки з охорони
громадського порядку, чи іншим громадянам, які припиняли хуліганські дії, є
одним з перших у науці кримінального права, що виконано автором на основі
аналізу норм КК України 2001 р. Відповідно, ґрунтуючись на результатах
проведеної роботи, дисертантом сформульовано наукові положення, висновки
та рекомендації, а саме:

вперше:
– на підставі дослідження ґенези та соціальної обумовленості

кримінальної відповідальності за хуліганство, пов’язане з опором
представникові влади або представникові громадськості, який виконує
обов’язки з охорони громадського порядку, чи іншим громадянам, які
припиняли хуліганські дії, доведено, що не всі рудименти радянської правової
спадщини є неприйнятними для сучасної вітчизняної системи права та
законодавства;

– доведено доцільність проведення комплексних монографічних
досліджень не тільки кримінальної відповідальності за окремий злочин на
рівні статті (статей) Особливої частини КК України, а й у межах частини статті
(окремої кваліфікуючої ознаки) за обов’язкової умови її двооб’єктності та
більше;

– розроблено пропозиції щодо вдосконалення диспозиції та санкції ч. 3
ст. 296 КК України, а саме з метою уніфікації юридичної термінології
словосполучення «представник влади або представник громадськості, який
виконує обов’язки з охорони громадського порядку» пропонується замінити на
«особа, наділена владними повноваженнями під час виконання службових
обов’язків»; санкцію цієї норми пропонується доповнити альтернативними
позбавленню волі видами покарань;

– пропонується підвищити вік кримінальної відповідальності за просте
некваліфіковане хуліганство (ч. 1 ст. 296 КК України) до 16-ти років, оскільки
наявні види покарань у санкції вказаної статті унеможливлюють застосування
до неповнолітніх осіб інших видів покарань, крім позбавлення волі; судова
практика свідчить про відсутність протягом останніх двох років засуджених у
віці від 14-ти до 16-ти років (до цього засуджувалось декілька осіб на рік);
вказана категорія осіб вчиняла хуліганство з мотивів гри та розваг, що
трактувалися як явна неповаги до суспільства;
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удосконалено:
– доктринальне положення щодо врахування мотиву явної неповаги до

суспільства як обов’язкової ознаки суб’єктивної сторони та визначення
поняття кримінально караного хуліганства;

– твердження про те, що основним безпосереднім об’єктом хуліганства
є громадський спокій як частина громадського порядку, що потребує його
самостійного правового забезпечення охорони нормами кримінального закону;

– положення про те, що як кваліфікуючу ознаку хуліганства поряд із
опором громадянам, які припиняли хуліганські діяння, слід окремо виділяти
опір особам, які виконують обов’язки з охорони громадського порядку, та
недоцільності поєднання її із заподіянням умисного легкого або середньої
тяжкості тілесного ушкодження, оскільки остання може призвести до
конкуренції не тільки зі ст. 342-343, а й зі ст. 345 КК України;

дістало подальший розвиток:
– положення щодо критеріїв відмежування злочину, передбаченого

ч. 3 ст. 296 КК України, від суміжних злочинів та адміністративних
проступків, передусім за такими ознаками, як об’єкт злочину та потерпілий від
злочину; об’єктивна сторона, включаючи обов’язкову наявність виняткового
цинізму та/або особливої зухвалості, мотиву явної неповаги до суспільства;

– положення науки кримінального права про соціальну обумовленість
хуліганства як злочину, водночас як кримінальний проступок (у випадку його
запровадження) слід визначити дрібне хуліганство, за яке нині встановлено
адміністративну відповідальність у ст. 173 КУпАП.

Практичне значення одержаних результатів полягає в тому, що
викладені в роботі висновки та пропозиції можуть бути використані:

– у правотворчості – для удосконалення чинного законодавства,
відомчих та регіональних нормативно-правових актів щодо забезпечення
громадського порядку та визначення ролі права у забезпеченні поваги до осіб,
наділених владними повноваженнями під час виконання ними службових
обов’язків;

– у правозастосовній діяльності – для удосконалення діяльності органів
та підрозділів Національної поліції, інших правоохоронних органів та
військових формувань щодо забезпечення громадського порядку;

– у науковій роботі – для подальших наукових розробок у науці
кримінального права щодо її ролі у забезпеченні поваги до осіб, наділеними
владними повноваженнями, під час виконання ними службових обов’язків, а
також відповідальності за злочини проти громадського порядку та моральності
(акт впровадження в наукову діяльність Дніпропетровського державного
університету внутрішніх справ від 04 січня 2017 року);

– у навчальному процесі – при викладанні навчальних дисциплін
«Кримінальне право», «Актуальні проблеми кримінального права»,
«Кваліфікація злочинів, підслідних Національній поліції», а також під час
підготовки підручників і навчальних посібників (акт впровадження в
навчальний процес Дніпропетровського державного університету внутрішніх
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справ від 04 січня 2017 року).
Особистий внесок здобувача. Дисертаційне дослідження виконано

здобувачем самостійно; викладені в дисертації положення, що виносяться на
захист, розроблені автором особисто. У праці, опублікованій у співавторстві,
особисто здобувачем обґрунтовано удосконалення санкції ч. 3 ст. 296 КК
України, що становить 70% теоретичної розробки.

Апробація результатів дисертації. Основні теоретичні положення та їх
аргументація, рекомендації практичного характеру з удосконалення
кримінального законодавства та практики його застосування обговорені на
засіданнях кафедри кримінального права та кримінології Дніпропетровського
державного університету внутрішніх справ.

Основні теоретичні положення, висновки і пропозиції, що містяться в
дисертації, доповідалися та обговорювалися на міжнародних і всеукраїнських
науково-практичних конференціях, семінарах та круглих столах: «Права
людини: теорія, реальність, перспективи» (м. Дніпропетровськ, 12 грудня
2013 р.); «Кримінально-правові та адміністративні засади підвищення
ефективності боротьби з правопорушеннями проти громадської безпеки,
громадського порядку та моральності підрозділами ОВС України» (м. Харків,
21-22 листопада 2014 р.); «Морально-етичні засади реформування
кримінального законодавства України» (м. Дніпропетровськ, 10 квітня
2015 р.); «Проблеми протидії проявам тероризму, сепаратизму та екстремізму
в сучасних умовах» (м. Дніпропетровськ, 25 вересня 2015 р.); «Кримінально-
правові та кримінологічні заходи протидії злочинності» (м. Одеса,
13 листопада 2015 р.).

Публікації. Основні положення та висновки дисертаційного
дослідження знайшли своє відображення в 11 працях, 6 з яких – статті, що
опубліковані у виданнях, визначених МОН України як фахові з юридичних
наук (одна – у журналі, що входить до міжнародних наукометричних баз), 5 –
тези виступів на наукових конференціях, науково-практичних семінарах та
круглих столах.

Структура дисертації. Дисертація складається зі вступу, трьох розділів,
що включають вісім підрозділів, висновків, списку використаних джерел та
додатків. Загальний обсяг дисертації становить 206 сторінок, з яких: основний
текст – 171 сторінка, список використаних джерел (217 найменувань) –
24 сторінки, додатки – 11 сторінок.

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ

У вступі наведено інформацію щодо: актуальності теми, її зв’язку з
науковими програмами, планами, темами, мети та задач, об’єкта і предмета
дослідження, методів, використаних у дисертації, наукової новизни одержаних
результатів, їх практичного значення, апробації та публікацій результатів
дослідження, структури і обсягу роботи.
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Розділ 1 «Історико-правовий розвиток та соціальна обумовленість
кримінальної відповідальності за хуліганство, пов’язане з опором
представникові влади або представникові громадськості, який виконує
обов’язки з охорони громадського порядку, чи іншим громадянам, які
припиняли хуліганські дії» містить два підрозділи.

У підрозділі 1.1 «Витоки та сучасний стан кримінально-правової
охорони громадського порядку» досліджено розвиток правових норм від часів
Київської Русі до КК 2001 року, в яких передбачено відповідальність за
порушення громадською спокою та за посягання на осіб, які його
забезпечують.

Встановлено, що формалізованої відповідальності за порушення
громадського порядку ні у Руській Правді, ні у Литовських статутах, ні в
інших пам’ятках права до XVII ст. передбачено не було. Зародження норми
про хуліганство можна знайти у Соборному Уложенні 1649 р. У 1918 р.
відомим декретом «Про революційні трибунали» встановлено відповідальність
за хуліганство. У 1926 р. вперше виокремлено такий вид кримінально караного
хуліганства, що пов’язаний із нереагуванням на попередження органів, які
охороняють громадський порядок.

Указом Президії Української РСР від 17.08.1966 статтю 190 КК України
1960 р. доповнено приписом щодо відповідальності за опір та насильство щодо
особи, яка бере участь у запобіганні та припиненні злочинів і порушень
громадського порядку, а до ст. 206 КК внесено зміни та доповнення щодо
кримінальної відповідальності за хуліганство, пов’язане з опором
представникові влади або представникові громадськості, який виконує
обов’язки з охорони громадського порядку, чи іншим громадянам, які
припиняють хуліганські дії. У зв’язку з цим та іншими факторами дисертантом
доводиться, що не всі рудименти радянської правової спадщини є
неприйнятними для сучасної вітчизняної системи права.

У підрозділі 1.2 «Підстави та принципи криміналізації хуліганства,
пов’язаного з опором представникові влади або представникові
громадськості, який виконує обов’язки з охорони громадського порядку, чи
іншим громадянам, які припиняли хуліганські дії» досліджується відповідність
введення на законодавчому рівні окремої кримінально-правової заборони
підставам та принципам криміналізації, розробленим наукою кримінального
права.

Дисертант доводить необхідність виокремлення хуліганства, пов’язаного
із опором представникові влади або представникові громадськості, який
виконує обов’язки з охорони громадського порядку, чи іншим громадянам, які
припиняли хуліганські дії, у самостійний склад злочину, що зумовлено
наявністю таких підстав: 1) значний ступінь суспільної небезпеки цього діяння
через посягання як мінімум на два об’єкти злочину; 2) динаміка цих діянь
щодо значного зменшення кількості засуджених осіб при фактичному значно
вищому рівні таких злочинів; 3) необхідність кримінально-правової охорони
забезпечення конституційного положення про забезпечення громадського



9

порядку з метою запобігання заворушенням чи злочинам; 4) наявність причин
та умов вчинення злочину, передбаченого ч. 3 ст. 296 КК України, які
неможливо усунути без застосування кримінальної відповідальності.

Розділ 2 «Юридичний аналіз хуліганства, пов’язаного з опором
представникові влади або представникові громадськості, який виконує
обов’язки з охорони громадського порядку, чи іншим громадянам, які
припиняли хуліганські дії» складається з чотирьох підрозділів.

У підрозділі 2.1 «Об’єкт та потерпілий від хуліганства, пов’язаного з
опором представникові влади або представникові громадськості, який
виконує обов’язки з охорони громадського порядку, чи іншим громадянам, які
припиняли хуліганські дії» підтримано позицію тих вчених, які відстоюють
концепцію суспільних відносин як об’єкта злочину. Встановлено, що тільки
громадський порядок не може бути об’єктом хуліганства, пов’язаного з
опором представникові влади або представникові громадськості, який виконує
обов’язки з охорони громадського порядку, чи іншим громадянам, які
припиняли хуліганські дії. Громадський порядок як соціально-правова
категорія розглядається як стан взаємовідносин різних членів соціуму,
нормальної життєдіяльності як фізичних, так і юридичних осіб, встановленого
порядку роботи державних органів та органів місцевого самоврядування,
громадських організацій і об’єднань у цілому. У кримінально-правовому
розумінні – як стан спокою, що є основою існування людини, суспільства,
держави та людства. Складовими безпосереднього об’єкта хуліганства,
передбаченого ч. 3 ст. 296 КК України, є честь і гідність потерпілої особи, її
спокій та безпека, тобто завдається шкода публічному інтересу, що і визначає
сутнісну ознаку громадського спокою.

Додатковим обов’язковим об’єктом виступають честь і гідність
потерпілих осіб, а саме представників влади або представників громадськості,
які виконують обов’язки з охорони громадського порядку, чи інших громадян,
які припиняли хуліганські дії, їх здоров’я та власність, а також авторитет
органів державної влади, органів місцевого самоврядування, об’єднань
громадян.

Потерпілими від злочину, передбаченого ч. 3 ст. 296 КК України,
можуть бути три категорії осіб: 1) представники влади (63% досліджених
випадків); 2) представники громадськості, які виконують обов'язки з охорони
громадського порядку і державного кордону (24% досліджених випадків);
3) громадяни, які за власною ініціативою припиняли хуліганські дії і їм
заподіяно шкоду (13% досліджених випадків).

У підрозділі 2.2 «Об’єктивна сторона хуліганства, пов’язаного з опором
представникові влади або представникові громадськості, який виконує
обов’язки з охорони громадського порядку, чи іншим громадянам, які
припиняли хуліганські дії» аналізуються ознаки, що характеризують зовнішній
прояв хуліганства та опір особам, які намагаються його припинити.

Враховуючи той факт, що більшість хуліганських діянь законодавець
сформулював як злочини з формальними складом, автором наведено
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аргументи на спростування твердження про те, що грубе порушення
громадського порядку є наслідком злочину з віднесенням його до злочинів із
матеріальним складом; злочин вчиняється виключно шляхом активних дій.

Вивчення матеріалів правозастосовної практики дозволило підтримати
твердження І.М. Копотуна, С.С. Яценка та інших вчених про необов’язковість
врахування місця вчинення такого злочину та його способу – громадське місце
як будь-яка загальнодоступна ділянка чи будівля з публічним порушенням
спокою окремих юридичних чи фізичних осіб, оскільки трапляються випадки і
«непублічного хуліганства».

Автором підтримано В.В. Кузнецова та А.В. Савченка щодо
правильності визначення поняття опору, його видів та кваліфікації, наведених
у п. 8 Постанови Пленуму Верхового Суду України від 22.12.2006 № 10 «Про
судову практику у справах про хуліганство»: як опір у значенні ч. 3 ст. 296 КК
України слід розуміти активну протидію особи, котра вчиняє хуліганство
(відштовхування, завдання побоїв, заподіяння тілесних ушкоджень тощо), з
метою позбавити зазначених осіб можливості виконати службовий чи
громадський обов’язок з охорони громадського порядку. Такий опір
охоплюється ч. 3 ст. 296 КК України як кваліфікуюча ознака передбаченого
нею злочину, а тому не потребує додаткової кваліфікації за ч. 2 і 3 ст. 342 КК
України. Якщо ж опір було вчинено після припинення хуліганських дій – як
протидію затриманню, він не може бути кваліфікуючою ознакою хуліганства і
відповідальність має наставати за сукупністю злочинів, передбачених
відповідними частинами ст. 296 і 342 КК України.

Наведено додаткові аргументи на користь того, що згідно зі ст. 185
КУпАП злісною непокорою є відмова від виконання наполегливих,
неодноразово повторених законних вимог чи розпоряджень або одноразова
відмова, виражена у зухвалій формі, що свідчить про явну зневагу до осіб, які
охороняють громадський порядок; адміністративна відповідальність за
названою статтею настає при відсутності застосування фізичної сили з боку
винуватої особи. У зв’язку із цим наголошено на неприпустимості наявності
судових рішень щодо кваліфікації за ст. 185 КУпАП випадків заподіяння
легких тілесних ушкоджень працівникам поліції під час виконання ними
службових обов’язків (абз. 2 та 3 п. 7 Постанови Пленуму Верхового Суду
України від 26.06.1992 № 8 «Про застосування судами законодавства, що
передбачає відповідальність за посягання на життя, здоров’я, гідність та
власність суддів і працівників правоохоронних органів).

У підрозділі 2.3 «Суб’єкт хуліганства, пов’язаного з опором
представникові влади або представникові громадськості, який виконує
обов’язки з охорони громадського порядку, чи іншим громадянам, які
припиняли хуліганські дії» досліджено ознаки, які характеризують суб’єкт
розглядуваного злочину. Встановлено, що мінімальний (14 років) вік
кримінальної відповідальності за всі різновиди хуліганських дій не є
правильним і науково обґрунтованим рішенням законодавця. Протягом 2011-
2016 років за вчинення злочину, передбаченого ч. 3 ст. 296 КК України,



11

засуджено малолітніх у віці від 14-ти до 16-ти років – 11 осіб, неповнолітніх у
віці від 16-ти до 18-ти років – 34 особи; 67 жінок засуджено за вчинення
такого злочину. Протягом 2015-2016 років за вчинення простого хуліганства
(ч. 1 ст. 296 КК України) не засуджено жодну особі у вказаному віці.

Автором встановлено груповий характер вчинення цього злочину – у
різні роки до 30% засуджених діяли у групі за попередньою змовою або без
такої, протягом 2015-2016 років цей показник досяг 50%; до 90% засуджених
перебували у стані алкогольного сп’яніння. Обмежено осудними визнано
близько 2% осіб засуджених. За гендерною або статевою ознакою – 57 жінок.
За вчинення досліджуваного злочину у групі засуджено 527 осіб. У стані
алкогольного сп’яніння – 826 осіб, наркотичного – 2 особи. Працездатних, які
на момент вчинення злочину ніде не навчалися і не працювали, – 968 осіб.
Обмежено осудними визнано близько 1,2% осіб засуджених, до 0,9%
засуджених осіб щороку визнаються неосудними.

Дисертант доводить, що хуліганство, пов’язане з опором представникові
влади або представникові громадськості, який виконує обов’язки з охорони
громадського порядку, чи іншим громадянам, які припиняли хуліганські дії, є
частиною так званої молодіжної злочинності, оскільки вік до 80% засуджених
становить 18-35 років, причому особи віці до 30 років становлять до 50%.

У підрозділі 2.4 «Суб’єктивна сторона хуліганства, пов’язаного з
опором представникові влади або представникові громадськості, який
виконує обов’язки з охорони громадського порядку, чи іншим громадянам, які
припиняли хуліганські дії» досліджено вину та мотив як обов’язкові ознаки, а
також мету цього злочину.

Наведено додаткові аргументи на користь того, що хуліганство та всі
його види вчиняються виключно умисно, вид умислу – прямий. Враховуючи,
що ч. 3 ст. 296 КК України сконструйована законодавцем як злочин з
формальним складом, то зміст прямого умислу тут полягає у тому, що особа
усвідомлює суспільно небезпечний характер своїх дій щодо спочатку грубого
порушення громадського порядку, що супроводжується особливою зухвалістю
та/або винятковим цинізмом, а потім щодо опору особам, які намагаються їх
припинити, та бажає так діяти.

Доведено, що мотив явної неповаги до суспільства як обов’язкова ознака
суб’єктивної сторони та визначення поняття кримінально караного хуліганства
є визначальною для розуміння суті такого злочину. Його прояви як
протиставлення себе всьому і всім, бажання самоствердитися за рахунок
приниження інших осіб тощо є одними з критеріїв розмежування з іншими
злочинами та правопорушеннями.

Зазначається, що мета вчинення хуліганства, пов’язаного з опором
представникові влади або представникові громадськості, який виконує
обов’язки з охорони громадського порядку, чи іншим громадянам, які
припиняли хуліганські дії, повинна розглядатися у сукупності із мотивом явної
неповаги до суспільства.

Встановлено подвійність мети такого злочину. Перша завжди полягає у
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тому, щоб позбавити уповноважених осіб можливості виконати службовий чи
громадський обов’язок з охорони громадського порядку. Друга – помста або
відплата за зроблене зауваження (54% досліджених випадків), демонстрація
зневаги не тільки до оточуючих, а й до держави з її атрибутами (29%
досліджених випадків), намір спричинити фізичний біль, моральні
страждання, тілесні ушкодження (17%).

Розділ 3 «Спеціальні питання кримінальної відповідальності за
хуліганство, пов’язане з опором представникові влади або представникові
громадськості, який виконує обов’язки з охорони громадського порядку,
чи іншим громадянам, які припиняли хуліганські дії» складається із двох
підрозділів.

У підрозділі 3.1 «Форми реалізації кримінальної відповідальності за
хуліганство, пов’язане з опором представникові влади або представникові
громадськості, який виконує обов’язки з охорони громадського порядку, чи
іншим громадянам, які припиняли хуліганські дії» констатується, що основною
формою реалізації кримінальної відповідальності за цей злочин є так зване
умовне засудження.

Дисертант, узагальнивши судову практику прийняття рішень у справах,
порушених за ознаками злочину, відповідальність за який передбачена ч. 3
ст. 296 КК України (без врахування хуліганства, вчиненого раніше
засудженими за нього), дійшов висновку, що найчастіше суди призначають
особі, визнаною винуватою у вчиненні хуліганства, поєднаного із опором
представникові влади або представникові громадськості, який виконує
обов’язки з охорони громадського порядку, чи іншим громадянам, які
припиняли хуліганські дії, позбавлення волі на строк від двох до трьох років,
але застосовують ст. 75 КК України (93%).

У 7% досліджених вироків суди призначали реальне позбавлення волі,
що обумовлено сукупністю злочинів (ст. 342, 343 та 345 КК України та ін.).
Обтяжуючою обставиною суди у 90% випадках визнавали стан алкогольного
сп’яніння.

Констатовано, що практика іноді свавільного, іноді безвихідного
застосування ст. 75 КК України за вчинення розглядуваного злочину тільки
додатково підтвердила твердження вчених про кризу позбавлення волі як виду
покарання. У зв’язку із цим слід вести мову про зміни до санкції норми,
викладеної у ч. 3 ст. 296 КК України, які зможуть забезпечити досягнення
мети покарання. Безальтернативне позбавлення волі не може бути ефективним
засобом охорони громадського спокою від частих та небезпечних посягань на
нього. Обґрунтовано доповнення санкції ч. 3 ст. 296 КК України таким видом
покарань, як громадські та виправні роботи (більше половини засуджених є
соціально активними працевлаштованими громадянами), обмеження волі.

У підрозділі 3.2 «Зарубіжний досвід правового регулювання
відповідальності за хуліганство, пов’язаного з опором представникові влади
або представникові громадськості, який виконує обов’язки з охорони
громадського порядку, чи іншим громадянам, які припиняли хуліганські дії»
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досліджено кримінальне законодавство Азербайджану, Аргентини, Киргизії,
Латвії, Естонії, Казахстану, Білорусії, Грузії, Литви, Росії, Узбекистану,
Австралії, Австрії, Болгарії, Бельгії, Нідерландів, Німеччини, Данії, Іспанії,
Ізраїлю, Кореї, Польщі, Таїланду, Туреччини, Швеції, Швейцарії, Франції,
Японії та ін.

Встановлено, що порушення громадського порядку, пов’язане із опором
тому, хто припиняє хуліганські дії, характерне майже для всіх держав
пострадянського простору. Покаранням за нього, поряд із позбавленням волі, є
штраф, громадські та виправні роботи, обмеження волі. Відмінності у
родовому та безпосередньому об’єктах розглядуваного злочину полягають у
несприйнятті суб’єктами формування кримінально-правової політики
прогресивних надбань людства тих держав, в яких об’єктом хуліганства є
громадська безпека.

У кримінальному законодавстві інших держав відсутня відповідальність
за хуліганство у значенні ст. 296 КК України, проте існує кримінально-правова
заборона порушення громадського порядку або спокою без мотиву явної
неповаги до суспільства як обов’язкової ознаки суб’єктивної сторони. Поряд з
цим практично всі дослідженні КК держав непостсоціалістичного табору
передбачають відповідальність за насильницький чи ненасильницький опір
особі, наділеній владними  повноваженнями під час виконання нею службових
обов’язків. Кваліфікованим чи особливо кваліфікованим видом злочину в
окремих державах є публічність такого опору.

ВИСНОВКИ

У висновках дисертаційного дослідження наведено теоретичне
узагальнення і нове вирішення наукового завдання, що виявляється у
вдосконаленні теоретичних положень кримінального права в частині
відповідальності за хуліганство, пов’язане з опором представникові влади або
представникові громадськості, який виконує обов’язки з охорони
громадського порядку, чи іншим громадянам, які припиняли хуліганські дії,
напрацюванні науково обґрунтованих рекомендацій щодо вдосконалення
відповідних законодавчих положень та практики їх застосування, зокрема
зазначається, що:

1. Дослідження історико-правового розвитку кримінально-правових
норм про відповідальність за хуліганство показало, що цей злочин остаточно
з’явився у 1918 р. під впливом «революційної доцільності», проте згодом у
1998 р. цілком заслужено став надбанням сучасної системи права та
законодавства.

2. Встановлено, що стан наукової розробленості проблеми кримінальної
відповідальності за хуліганство, пов’язане з опором представникові влади або
представникові громадськості, який виконує обов’язки з охорони
громадського порядку, чи іншим громадянам, які припиняли хуліганські дії,
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характеризується необхідністю подальших наукових розвідок у цій сфері
шляхом дослідження ролі кримінального права у забезпеченні поваги до осіб,
наділеними владними повноваженнями, під час виконання службових
обов’язків. Хуліганство та досліджуваний його вид набули загрозливого
поширення, і протидіяти цьому без застосування кримінальної
відповідальності в сучасних умовах неможливо. При цьому суб’єктивні
проблеми правозастосування яскраво демонструють невідповідність
фактичного стану посягань на осіб, які припиняють хуліганство, офіційним
статистичним даним.

3. Правовий аналіз підстав криміналізації злочину, передбаченого ч. 3
ст. 296 КК України, показав, що він характеризується достатньо високим
ступенем суспільної небезпечності та значною поширеністю. Наявність
причин та умов, які неможливо усунути без застосування кримінальної
відповідальності, підтверджує соціальну обумовленість криміналізації цього
діяння.

4. Проведений кримінально-правовий аналіз такого складу злочину
дозволив встановити, що:

4.1) основним безпосереднім об’єктом злочину є громадський спокій, а
додатковим обов’язковим – честь і гідність потерпілих осіб, а саме
представників влади або представників громадськості, які виконують
обов’язки з охорони громадського порядку, чи інших громадян, які припиняли
хуліганські дії, їх здоров’я та власність, а також авторитет органів державної
влади, органів місцевого самоврядування, об’єднань громадян. Потерпілими
від злочину, передбаченого ч. 3 ст. 296 КК України, можуть бути три категорії
осіб: 1) представники влади; 2) представники громадськості, які виконують
обов'язки з охорони громадського порядку і державного кордону;
3) громадяни, які за власною ініціативою припиняли хуліганські дії і їм
заподіяно шкоду. З метою уніфікації термінології щодо кримінальної
відповідальності за цей злочин пропонується перші дві категорії потерпілих
об’єднати в одну;

4.2) злочин вчиняється тільки шляхом активних дій винного та є
закінченим під час вчинення основного складу хуліганства шляхом опору
особам, які намагались його припинити. Також слід обов’язково враховувати
місце та спосіб вчинення такого злочину;

4.3) суб’єкт злочину є загальним – фізична осудна особа, яка досягла 14-
річного віку. Разом з тим ознаки, які характеризують особу засудженого,
свідчать про необхідність розробки та впровадження як загальнодержавних,
так і регіональних програм правової освіти молоді, пропагування здорового
способу життя та ін. Мінімальний (14 років) вік кримінальної відповідальності
за всі різновиди хуліганських дій не є правильним і науково обґрунтованим
рішенням законодавця, оскільки протягом 2011-2016 років за вчинення
злочину, передбаченого ч. 3 ст. 296 КК України, засуджено малолітніх осіб у
віці від 14-ти до 16-ти років – 11 осіб, неповнолітніх у віці від 16-ти до 18-ти
років – 34 особи; 67 жінок. Протягом 2015-2016 років за вчинення простого
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хуліганства (ч. 1 ст. 296 КК України) не засуджено жодну особі у вказаному
віці;

4.4) встановлено, що хуліганство, пов’язане з опором представникові
влади або представникові громадськості, який виконує обов’язки з охорони
громадського порядку, чи іншим громадянам, які припиняли хуліганські дії, є
частиною так званої молодіжної злочинності, оскільки вік до 80% засуджених
становить 18-35 років, причому особи у віці до 30 років становлять до 50%;

4.5) встановлено груповий характер вчинення цього злочину – у різні
роки до 30% засуджених діяли у групі за попередньою змовою або без такої,
протягом 2015-2016 років цей показник досяг 50%; до 90% засуджених
перебували у стані алкогольного сп’яніння. Обмежено осудними визнано
близько 2% осіб засуджених. За гендерною або статевою ознакою – 57 жінок.
За вчинення досліджуваного злочину у групі засуджено 527 осіб. У стані
алкогольного сп’яніння – 826 осіб, наркотичного – 2 особи. Працездатних, які
на момент вчинення злочину ніде не навчалися і не працювали, – 968 осіб;

4.6) з суб’єктивної сторони злочин характеризується умисною формою
вини, вид умислу – прямий (особа усвідомлює небезпечний характер своїх дій
та бажає так діяти). Мотив явної неповаги до суспільства слугує одним з
критеріїв розмежування суміжних злочинів та адміністративних
правопорушень. Мета вчинення хуліганства, пов’язаного з опором
представникові влади або представникові громадськості, який виконує
обов’язки з охорони громадського порядку, чи іншим громадянам, які
припиняли хуліганські дії, має два значення. Перше завжди полягає у тому,
щоб позбавити уповноважених осіб можливості виконати службовий чи
громадський обов’язок з охорони громадського порядку. Друге – у помсті,
відплаті за зроблене зауваження, демонстрації зневаги не тільки до оточуючих,
а й до держави з її атрибутами або спричиненні фізичного болю, моральних
страждань, тілесних ушкоджень.

5. Додатково аргументовано, що опір у значенні ч. 3 ст. 296 КК України
не потребує додаткової кваліфікації за ч. 2 і 3 ст. 342 КК України. Якщо ж опір
було вчинено після припинення хуліганських дій – як протидію затриманню,
він не може бути кваліфікуючою ознакою хуліганства і відповідальність має
наставати за сукупністю злочинів, передбачених відповідними частинами
ст. 296 і 342 КК України; підлягає адміністративному стягненню злісна
непокора як відмова від виконання наполегливих, неодноразово повторених
законних вимог чи розпоряджень або відмова, виражена у зухвалій формі, що
свідчить про явну зневагу до осіб, які охороняють громадський порядок, при
відсутності застосування фізичної сили з боку винуватої особи.

6. Дослідження форм реалізації кримінальної відповідальності за злочин,
передбачений ч. 3 ст. 296 КК України, показало, що основною з них є
призначення позбавлення волі на строк від двох до трьох років, але із
застосуванням положення ст. 75 КК України; іншою є призначення
позбавлення волі із подальшим його реальним відбуванням, що зумовлено
сукупністю злочинів.
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7. З урахуванням правозастосовної практики та зарубіжного досвіду
пропонується доповнити санкцію ч. 3 ст. 296 КК України таким видом
покарань, як громадські та виправні роботи, обмеження волі.

8. З урахуванням викладеного пропонується внести зміни та доповнення до:
1) ч. 3 ст. 296 КК України:
«3. Дії, передбачені частинами першою або другою цієї статті, якщо

вони були вчинені особою, раніше судимою за хуліганство, чи пов’язані з
опором особі, наділеній владними повноваженнями під час виконання
службових обов’язків, чи іншим громадянам, які припиняли хуліганські дії, –

караються громадськими роботами від ста до двохсот сорока годин,
або виправними роботами на строк від одного до двох років, або обмеженням
волі на строк від двох до п’яти років, або позбавленням волі на той самий
строк»;

ч. 2 ст. 22 КК України:
«Особи, які вчинили злочини у віці від чотирнадцяти до шістнадцяти

років, підлягають кримінальній відповідальності лише за … хуліганство
(частини друга, третя та четверта статті 296)».
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АНОТАЦІЇ

Галемін О. А. Кримінальна відповідальність за хуліганство,
пов’язане з опором представникові влади або представникові
громадськості, який виконує обов’язки з охорони громадського порядку,
чи іншим громадянам, які припиняли хуліганські дії. – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за
спеціальністю 12.00.08 – кримінальне право та кримінологія; кримінально-
виконавче право. – Дніпропетровський державний університет внутрішніх
справ, Дніпро, 2017.

У дисертації вдосконалено теоретичні положення кримінального права в
частині відповідальності за хуліганство, пов’язане з опором представникові
влади або представникові громадськості, який виконує обов’язки з охорони
громадського порядку, чи іншим громадянам, які припиняли хуліганські дії,
напрацьовано науково обґрунтовані рекомендації щодо вдосконалення
відповідних законодавчих положень та практики їх застосування.

Досліджено ґенезу та соціальну обумовленість кримінальної
відповідальності за хуліганство, пов’язане з опором представникові влади або
представникові громадськості, який виконує обов’язки з охорони
громадського порядку, чи іншим громадянам, які припиняли хуліганські дії, в
результаті чого доведено, що не всі рудименти радянської правової спадщини
є неприйнятними для сучасної вітчизняної системи права.

Розроблено пропозиції для вдосконалення диспозиції та санкції ч. 3
ст. 296 КК України – з метою уніфікації юридичної термінології
словосполучення «представник влади або представник громадськості, який
виконує обов’язки з охорони громадського порядку» пропонується замінити на
«особа, наділена владними повноваженнями під час виконання службових
обов’язків»; покарання за такий злочин пропонується доповнити
альтернативними позбавленню волі.

Ключові слова: злочин, склад злочину, покарання, хуліганство,
громадський порядок, громадський спокій, опір, представник влади, виконання
службових обов’язків.

Галемин А. А. Уголовная ответственность за хулиганство, связанное
с сопротивлением представителю власти или представителю
общественности, выполняющему обязанности по охране общественного
порядка, или другим гражданам, которые прекращали хулиганские
действия. – Рукопись.

Диссертация на соискание научной степени кандидата юридических
наук по специальности 12.00.08 – уголовное право и криминология; уголовно-
исполнительное право. – Днепропетровский государственный университет
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внутренних дел, Днипро, 2017.
В диссертации усовершенствованы теоретические положения

уголовного права в части ответственности за хулиганство, связанное с
сопротивлением представителю власти или представителю общественности,
выполняющему обязанности по охране общественного порядка, или другим
гражданам, которые прекращали хулиганские действия, выработаны научно
обоснованные рекомендации по совершенствованию соответствующих
законодательных положений и практики их применения.

Исследованы генезис и социальная обусловленность уголовной
ответственности за хулиганство, связанное с сопротивлением представителю
власти или представителю общественности, выполняющему служебные
обязанности по охране общественного порядка, или другим гражданам,
которые прекращали хулиганские действия, в результате чего доказано, что не
все рудименты советского правового наследия являются неприемлемыми для
современной отечественной системы права.

Доказана целесообразность проведения комплексных монографических
исследований не только уголовной ответственности за отдельное
преступление на уровне статьи (статей) Особенной части УК Украины, но и в
пределах части статьи (отдельного квалифицирующего признака) при
обязательном условии ее двухобъектности и больше.

Развито доктринальное положение об учете мотива явного неуважения к
обществу как обязательного признака субъективной стороны и определения
понятия уголовно наказуемого хулиганства. Поддержано утверждение о том,
что основным непосредственным объектом хулиганства является
общественный покой как часть общественного порядка, который требует его
самостоятельного правого правового обеспечения охраны нормами уголовного
закона.

Приведены дополнительные аргументы в пользу того, что в качестве
квалифицирующего признака хулиганства наряду с сопротивлением
гражданам, которые прекращали хулиганские действия, следует отдельно
выделять лиц, выполняющих обязанности по охране общественного порядка и
нецелесообразности сочетания ее с причинением умышленного легкого или
средней тяжести телесного повреждения, поскольку последняя может
привести к конкуренции не только со ст. 342-343, но и со ст. 345 УК Украины.

Проведенный юридический анализ рассматриваемого преступления
позволил развить положения о критериях отграничения преступления,
предусмотренного ч. 3 ст. 296 УК Украины, от смежных преступлений и
административных проступков, прежде всего по таким признакам, как объект
преступления и потерпевший от преступления; объективная сторона, включая
обязательное наличие исключительно цинизма и/или особой дерзости; цели
явного неуважение к обществу.

Утверждается о необходимости оставления хулиганства как
преступления, а в качестве возможного уголовного проступка (в случае его
введения) определить мелкое хулиганство, за которое сейчас установлена
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административная ответственность в ст. 173 КУоАП.
Разработаны предложения по совершенствованию диспозиции и санкции

ч. 3 ст. 296 УК Украины – с целью унификации юридической терминологии
словосочетание «представитель власти или представитель общественности,
выполняющий служебные обязанности по охране общественного порядка»
предлагается заменить на «лицо, наделенное властными полномочиями при
исполнении служебных обязанностей»; наказание за такое преступление
предлагается дополнить альтернативными лишению свободы.

Ключевые слова: преступление, состав преступления, наказания,
хулиганство, общественный порядок, общественное спокойствие,
сопротивление, представитель власти, выполнение служебных обязанностей.
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The thesis deals with improvement of theoretical principles of criminal law as
regards liability for hooliganism related to resistance to representative of
government or the public who performs the duties of public order maintenance or
other citizens who stop bullying, elaboration of scientifically based
recommendations to improve relevant legal provisions and practice.

The author has studied the genesis and social determination of criminal
liability for hooliganism related to resistance to representative of government or the
public who performs the duties of public order maintenance or other citizens who
stop bullying, as a result he has proven that not all vestiges of Soviet legal heritage
is unacceptable for a modern national legal system.

There are proposals to improve disposition and sanctions of part 3 of art. 296
of the Criminal Code of Ukraine – to unify legal terminology of the phrase
"representative of government or the public who performs the duties of public order
maintenance" to replace with "person vested with discretionary powers while
performing official duties"; the punishment for this crime is proposed to supplement
with alternative one to imprisonment.
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