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ПЕРЕЛІК УМОВНИХ СКОРОЧЕНЬ
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ВСТУП

Актуальність теми. Характерною рисою будь-якої правової держави

є верховенство права в усіх сферах життя суспільства. При цьому, необхідно

зазначити, що верховенство права неодмінно пов’язане безпосередньо зі

справедливим та незалежним правосуддям як одним з найцінніших надбань

суспільства. Враховуючи, що в умовах сьогодення довіра суспільства до

судової системи України потребує цілеспрямованого зміцнення, з метою її

відновлення в Україні була розпочата судова реформа.

Відповідно до статті 124 Конституції України правосуддя в Україні

здійснюється виключно судами. З огляду на те, що всі судові рішення

приймаються іменем України, суспільство має поважати осіб, які здійснюють

правосуддя, а також неухильно виконувати їх розпорядження та прийняті

ними акти. З цією метою законодавець у частині четвертій статті 129

Конституції України передбачив, що за неповагу до суду і судді винні особи

притягаються до юридичної відповідальності.

Таке положення законодавства кореспондується з положеннями

частини 3 статті 6 Закону України «Про судоустрій і статус суддів», за

змістом якої втручання у здійснення правосуддя, вплив на суд або суддів у

будь-який спосіб, неповага до суду чи суддів забороняється і тягне за собою

відповідальність, передбачену законом.

При цьому, необхідно зазначити, що важливою умовою реалізації

судом своїх функцій є беззаперечний авторитет суду у свідомості

суспільства, повага честі та гідності осіб, які здійснюють правосуддя. У свою

чергу, будь-який прояв неповаги до суду матиме негативні наслідки для

процесуальної діяльності, виконання судом своїх завдань з охорони прав та

свобод людини, власності, громадського порядку та громадської безпеки, а

також позбавить судовий процес виховної функції. Це дає підстави

стверджувати, що в умовах відновлення довіри до судової системи однією з
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актуальних проблем в Україні також є створення дієвого механізму

правового захисту суду від прояву неповаги до нього.

Для ефективної протидії цьому явищу однієї лише статті за прояв

неповаги до суду, яка міститься в Кодексі України про адміністративні

правопорушення, недостатньо. Більшої ефективності в сфері захисту суду від

прояву неповаги до нього можна досягти шляхом запровадження адекватної

кримінальної відповідальності, оскільки вітчизняний кримінальний закон у

сучасному вигляді не приділяє охороні суду того належного значення, яке

витікає із його конституційного статусу. Усе це зумовлює актуальність теми

дисертації та потребує подальшого розвитку кримінального законодавства

України шляхом розробки кримінально-правових засобів боротьби із

проявом неповаги до суду.

Значний внесок у дослідження проблем кримінально-правової охорони

правосуддя в цілому зробили такі вчені, як: М.І. Бажанов, Ю.В. Баулін,

А.М. Бойко, В.М. Бурдін, С.Б. Гавриш, В.П. Діденко, О.О. Дудоров,

М.Р. Косевич, М.Й. Коржанський, Ю.І. Кулешов, Л.В. Лобанова, С.С.

Мірошниченко, В.О. Навроцький, В.І. Осадчий, М.І. Панов,

А.А. Піонтковський (син), В.В. Сташис, В.Я. Тацій, А.Н. Трайнін,

В.І. Тютюгін, П.Л. Фріс, С.С. Яценко та ін.

Серед вітчизняних та зарубіжних вчених, які досліджували окремі

напрямки кримінально-правової політики у сфері відповідальності за

злочини проти правосуддя, слід відзначити: Д.О. Балобанову, О.М. Бандурку,

В.І. Борисова, О.С. Гореліка, В.К. Грищука, Т.А. Денисову, В.Т. Дзюбу,

В.К. Дуюнова, О.М. Костенка, О.М. Литвака, М.І. Мельника,

В.О. Меркулову, А.А. Митрофанова, Є.О. Письменського, А.В. Савченка,

В.О. Тулякова, М.І. Хавронюка, В.М. Хомича, О.І. Чучаєва,

В.В. Шаблистого, В.І. Шакуна, Ю.С. Шемчушенка та інших, праці яких і

стали науковим підґрунтям дисертаційного дослідження.

На окрему увагу заслуговує кандидатська дисертація Г.А. Пацелі на

тему: «Підстави та принципи криміналізації ухилення від повернення
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виручки в іноземній валюті», (м. Харків, 2016 рік). Основою цієї роботи

стало використання методу теоретико-правового моделювання нової

кримінально-правової норми.

У свою чергу, дослідження питань юридичної відповідальності за

прояв неповаги до суду як адміністративного правопорушення знайшло своє

відображення у роботах таких науковців як В.В. Гречишникова, І.Я. Русенко,

Ю.В. Калашник.

Однак, незважаючи на вагомий внесок зазначених авторів в теоретичне

дослідження питань адміністративної відповідальності за неповагу до суду,

слід констатувати відсутність комплексних досліджень, присвячених саме

запровадженню кримінальної відповідальності за неповагу до суду.

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами.

Дисертацію виконано в межах науково-дослідної роботи Класичного

приватного університету «Кримінально-правове, кримінологічне та

кримінально-виконавче забезпечення механізму реалізації прав і свобод

людини і громадянина» (номер державної реєстрації 0105U002568).

Дослідження узгоджується з Концепцією реформування кримінальної

юстиції України, затвердженої Указом Президента України від 08.04.2008 р.

№ 311/2008.

Тема дисертації затверджена вченою радою Класичного приватного

університету (протокол від 26 грудня 2012 р. № 4).

Мета і задачі дослідження. Мета роботи полягає в обґрунтуванні

соціальної обумовленості криміналізації неповаги до суду, формуванні на цій

основі відповідної моделі кримінально-правової норми.

Для досягнення поставленої мети необхідно вирішити такі основні

задачі:

– з’ясувати історико-правові аспекти розвитку законодавства про

кримінальну відповідальність за неповагу до суду;

– проаналізувати зарубіжний досвід кримінально-правової протидії

неповаги до суду, охарактеризувати відповідні кримінально-правові норми та
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навести правозастосовну практику судів зарубіжних держав та

Європейського суду з прав людини;

– розкрити соціальну зумовленість криміналізації неповаги до суду як

злочину проти правосуддя в Україні;

– охарактеризувати об’єкт неповаги до суду як належної складової

кримінально-правової охорони;

– розробити та обґрунтувати нормативну модель ознак об’єктивної

сторони неповаги до суду як злочину проти правосуддя;

– визначити та охарактеризувати нормативно-модельні ознаки суб’єкта

неповаги до суду;

– виробити нормативну модель ознак суб’єктивної сторони

юридичного складу неповаги до суду;

– здійснити відмежування кримінальної та адміністративної

відповідальності за неповагу до суду;

– розглянути пеналізацію неповаги до суду та визначити модель

відповідної санкції.

Об’єктом дослідження є суспільні відносини у сфері кримінально-

правової охорони правосуддя.

Предметом дослідження є проблеми криміналізації неповаги до суду.

Методи дослідження. Під час дослідження були застосовані такі

методи дослідження: діалектичний, порівняльно-правовий, історичний,

формально-юридичний, метод системного аналізу, а також метод правового

моделювання.

За допомогою історичного методу досліджувалась ґенеза юридичної

відповідальності за неповагу до суду (підрозділ 1.1). Порівняльно-правовий

метод та метод системного аналізу застосовувались при вивченні і

співставленні зарубіжного досвіду кримінально-правової протидії неповаги

до суду із вітчизняними правовими механізмами у досліджуваній сфері

правовідносин (підрозділ 1.2). За допомогою формально-юридичного методу

досліджено законодавство України та законодавство зарубіжних держав, яке



9

передбачає кримінальну відповідальність за неповагу до суду (підрозділи 1.2,

1.3). В основу пропозиції щодо запровадження в Україні кримінальної

відповідальності за неповагу до суду як злочину проти правосуддя

покладений метод правового моделювання (підрозділи 1.3, 2.1, 2.2, 2.3, 2.4).

Цей метод був використаний також для розроблення нормативних моделей

юридичного складу неповаги до суду як злочину проти правосуддя

(підрозділи 2.1, 2.2, 2.3, 2.4), а також видів і розмірів відповідної санкції

(підрозділи 3.1, 3.2).

Емпіричну базу дослідження становлять статистичні дані, акумульовані

Державною судовою адміністрацією України, Управлінням узагальнення

судової практики та аналітичної роботи з питань застосування законодавства

Верховного Суду України, узагальнення результатів анкетування 308 суддів,

291 працівника правоохоронних органів та 300 представників науки

вітчизняного кримінального та адміністративного права.

Наукова новизна одержаних результатів полягає у тому, що

дисертація є першим в Україні монографічним дослідженням комплексу

кримінально-правових аспектів запровадження кримінальної

відповідальності за неповагу до суду як злочину проти правосуддя в Україні.

Найбільш важливими положеннями, які визначають наукову новизну

дисертації та виносяться на захист, є такі:

вперше:

−доведено доцільність криміналізації в Україні неповаги до суду як

злочину проти правосуддя і запропоновано віднести відповідну кримінально-

правову норму до Розділу XVIII «Злочини проти правосуддя» Кримінального

кодексу України;

−змодельовано юридичний склад злочину неповаги до суду, що

складається з двох частин та стосується протиправної поведінки усіх

учасників судового розгляду справи в тому числі й тих, які своєю

бездіяльністю унеможливлюють відправлення правосуддя;
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−розроблено санкцію за порушення неповаги до суду як злочину

невеликої тяжкості, проте призначення запропонованих видів покарань

(штраф, громадські роботи та арешт) може зробити наявні суспільно

небезпечні діяння морально та економічно невигідною поведінкою;

удосконалено:

− норми Кримінального кодексу України шляхом доповнення

положень статті 963 зазначеного нормативно-правового акту в частині

розширення переліку підстав для застосування до юридичних осіб заходів

кримінально-правового характеру за рахунок криміналізації неповаги до суду

як злочину проти правосуддя;

−положення науки кримінального права щодо розвитку кримінальної

відповідальності за неповагу до суду на українських землях на різних етапах

становлення державності, в результаті чого встановлено, що репресивні

заходи за зазначене діяння не є виключно рецепцією нормативних положень

зарубіжних держав, а мають стати логічним підсумком нормотворчої

діяльності вітчизняного законодавця;

набули подальшого розвитку:

−положення щодо недостатності за неповагу до суду як особливої

форми прояву правового нігілізму в Україні лише адміністративної

відповідальності, що зумовлює відсутність належного виховного та

запобіжного впливу на правопорушника;

−наукові засади застосування методу правового моделювання як

складової процесу криміналізації суспільно небезпечних діянь, що відсутні у

кримінальному законі;

−пріоритетні напрямки посилення захисту авторитету суду, честі та

гідності осіб, які беруть участь у здійсненні правосуддя, шляхом

запровадження кримінальної відповідальності за неповагу до суду.

Практичне значення одержаних результатів полягає у тому, що

сформульовані автором теоретичні висновки, практичні рекомендації

спрямовані на удосконалення відповідальності за неповагу до суду зокрема
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та кримінального закону взагалі. Окремі положення роботи можуть бути

використані:

– у науково-дослідній сфері – для теоретичних розробок з питань

кваліфікації злочинів проти правосуддя та при подальших дослідженнях

юридичної відповідальності за неповагу до суду;

– у правотворчості – при вдосконаленні законодавства про

кримінальну відповідальність за злочини проти правосуддя (лист від

Комітету правової політки та правосуддя Верховної Ради України від 14

лютого 2017 року вих. № 04-29/18-309);

– у правозастосовній діяльності – для удосконалення практики

застосування кримінального законодавства у частині відповідальності за

злочини проти правосуддя (акт впровадження результатів дисертаційного

дослідження в діяльність Апеляційного суду Запорізької області від

08.12.2016 № 01-13/16-вих.);

– у навчальному процесі – при викладанні курсу Особливої частини

кримінального права, підготовці підручників та навчальних посібників (акт

впровадження у навчальний процес юридичного факультету Запорізького

національного технічного університету від 14 листопада 2016 року).

Апробація результатів дисертації. Основні положення й висновки

дисертації доповідалися й обговорювалися на круглих столах, міжнародних

науково-практичних конференціях: «Актуальні питання та проблеми

правового регулювання суспільних відносин» (м. Дніпропетровськ, 2013 р.);

«Наука і вища освіта» (м. Запоріжжя, 2015 р.); «Актуальні проблеми

публічного та приватного права» (м. Запоріжжя, 2013 р.); «Кримінально-

правове, кримінологічне та кримінально-виконавче забезпечення механізму

реалізації прав та свобод людини і громадянина» (м. Запоріжжя, 2016 р.);

«Особливості розвитку публічного та приватного права в Україні (м. Харків,

2013 р.); «Правова система України: сучасні тенденції та фактори розвитку»

(м. Запоріжжя, 2014 р.).



12

Публікації. Основні положення дисертаційної роботи знайшли

відображення у 6 наукових статтях, з яких: п’ять – у вітчизняних фахових

виданнях, одна – у зарубіжному періодичному науковому виданні за

профілем дисертації, а також у 6 тезах доповідей на науково-практичних

конференціях і круглому столі.
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РОЗДІЛ 1

СОЦІАЛЬНА ОБУМОВЛЕНІСТЬ КРИМІНАЛІЗАЦІЇ НЕПОВАГИ

ДО СУДУ

1.1. Ґенеза відповідальності за неповагу до суду

Аналіз історії кримінального права нашої держави, зокрема

дослідження механізму кримінально-правового захисту правосуддя від

неповаги до суду, має не тільки теоретичне, але й важливе практичне

значення. Вивчення минулого може і повинне служити засобом для того, щоб

зрозуміти сьогодення і передбачати майбутнє, і на основі цього осмислити

розвиток науки як цілеспрямований історичний процес [193, с. 9].

Принцип незалежності суду є невід’ємним атрибутом правової держави

[210, с. 34].

Так, у статті 6 Конвенції про захист прав людини і основних свобод від

4 листопада 1950 р. зазначено, що метою забезпечення  незалежності  судової

влади  є  гарантування кожній особі основоположного права на розгляд

справи  справедливим судом лише на законній підставі та без будь-якого

стороннього впливу. Незалежність суддів гарантується незалежністю судової

влади загалом. Це є основним принципом верховенства права [67].

Процес розбудови України як соціальної, правової держави нерозривно

пов’язаний із трансформацією національного законодавства та

удосконалення юридичної практики. З огляду на викладене, Україна має

забезпечити наявність ефективної, незалежної, неупередженої судової влади

та високий рівень правової культури громадян. Зазначені ознаки

взаємопов’язані, адже правова культура включає в себе і повагу до права в

цілому, і повагу до суду, що в свою чергу забезпечує об’єктивне судочинство

та реальний захист прав і свобод громадян та інтересів держави.
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Історичні віхи формування та розвитку кримінально-правової охорони

правосуддя, у тому числі від неповаги до суду, на наш погляд, необхідно

досліджувати у комплексі із створенням інституту суду [210, с. 36].

Історики стверджують, що практика судової діяльності має більш як

п’ятитисячолітню історію. Зокрема, на погляд А.Е. Романової, об’єктивна

доцільність виникнення правосуддя як соціального явища зумовлена

необхідністю в неупередженому, справедливому вирішенні соціальних

конфліктів правового характеру, необхідністю судити по праву [152].

У вітчизняній юридичній літературі історичні аспекти розвитку

кримінального законодавства про злочини проти правосуддя комплексно

досліджувались, переважно радянськими науковцями (М.І. Бажанов,

Л.Д. Гаухман, А.А. Піонтковський, В.Д. Меньшагін, М.С. Таганцев [174],

С.І. Тихенко) [52, с. 87]. Серед сучасних науковців доцільно відмітити

адміністративістів В.В. Мульченко, Ю.В. Калашник, Н.Д. Квасневську, які

висвітлили історію розвитку поглядів суспільства та систему норм, що

регламентують відповідальність за злочини проти правосуддя.

Досліджуючи безпосередньо ґенезу відповідальності за неповагу до

суду, необхідно відзначити насиченість всієї історії розвитку кримінального

права на теренах сучасної України.

Із системного аналізу історіографії злочинів проти правосуддя

вбачається, що фундаментальні основи сучасного розуміння провідних ознак

неповаги до суду як негативного соціального явища закладено приблизно в

ХІ столітті, за часів існування Київської Русі. В подальшому правові засади

захисту правосуддя зазнавали впливу правових систем тих держав, до складу

яких входили українські землі.

Найдавнішою пам’яткою права Київської Русі є Руська Правда, яка

дійшла до наших часів у трьох редакціях: Коротка Правда, Просторова

Правда, Скорочена Правда. Коротка Правда поєднувала в собі Правду

Ярослава і Правду Ярославичів і містила норми цивільного, кримінального та

процесуального права.
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Г.Є. Бершов стверджує, що в даному випадку була відсутня будь-яка

правова регламентація суспільних відносин у сфері здійснення правосуддя,

та, зокрема, у становленні критеріїв правового захисту, в тому числі

чиновників судових органів [14, с. 2]. Суд не був відмежований від княжої

адміністрації, а його першочерговим завданням був захист інтересів вищих

верств населення, а тому безпосередні судові функції належали так званим

огнищанам – представникам вищого службового класу, які відправляли

правосуддя від імені княжої влади та рівні вільних мужів [14, с. 2].

У статті 19 Короткої Правди було визначено, що кримінально-правовій

охороні підлягали виключно огнищани, оскільки згідно прямої вказівки її дія

не поширювалась на звичайних людей. На погляд Г.Є. Бєршова,

досліджувана норма в певній мірі відображає прототип заборони втручання в

діяльність суду. У більшості випадків цей термін інтерпретується з

посиланням на особливості суб’єктивної сторони діяння, які залежать від

спеціального правового статусу потерпілого та виконуваних ним службових

обов’язків. [14, с. 3].

Досліджуючи рівень розвитку наукової юридичної думки та

правозастосовної практики в Київській Русі, Г.Є. Бєршов обґрунтовує

позицію, що положення Руської Правди мали казуїстичний характер.

Вказаним правовим аспектом він пояснює наявність у Руській Правді

багатьох спеціальних складів злочинів, пов’язаних зокрема із неповагою до

суду [14, с. 3].

Фактично Руська Правда, розділяючи людей на класи, являла собою княжий

судебник. В даному контексті слушною видається позиція В.Т. Маляренка, який

зазначив, що аналіз порядку здійснення судочинства, що існував у Русі, у тому числі

і за нормами Руської Правди, викладений у багатьох ще дореволюційних працях. В

підсумку доведено, що в Київській Русі суд як суб’єкт кримінального процесу не

був відокремлений від адміністрації [107, с.54].

Вбачається, що найдавнішим судовим органом Київської Русі є суд

общин, адже безпосередньо община судила відповідно до звичаєвого права та
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норм «Закону Руського». Із зміцненням державності дедалі більше справ

підпадали під князівську юрисдикцію. Князь судив або сам, або через

посадників та тіунів. З часів запровадження на Русі християнства значна

кількість справ проходила через церковний суд, який розглядав усі

правопорушення духовенства, а також справи простих людей, віднесених до

його юрисдикції.

Усі судові органи того часу користувалися надзвичайною повагою,

жодна вирішена ними справа не підлягала оскарженню, рішення суду було

остаточним. Іншими словами, відповідальності для осіб, які виконували

функцію правосуддя, не існувало.

Отже, із впевненістю можна стверджувати, що саме в текстах Руської

Правди як основного джерела права на теренах нашої держави в XI ст,

простежуються первинні зародки спеціалізованого захисту осіб, які

відправляють правосуддя, від втручання у їх діяльність, зокрема, у формі

насильства, вбивства, в тому числі поєднаного із незаконним заволодінням їх

майном, прояву злісної неповаги.

У XIII ст. на мапі світу з’явилась Литовська держава. Політичний

вплив Литви на українські землі розпочався в 1340 р., коли Литовський князь

зайняв княжий престол в Галичині та на Волині. Скориставшись поразкою

литовських князів на р. Страві, польський король Казимір в 1349 р. захопив

Галичину. Намагання поляків приєднати Волинь до Корони виявились

марними. Як результат, поляки та литовці розподілили між собою території,

які раніше належали Галицько-Волинському князівству.

В 50-х рр. XIV ст. Велике князівство Литовське розпочало експансію

на Наддніпрянську Україну. Скориставшись послабленням монголо-

татарського ярма, Великий князь Литовський Ольгерд поширив свою владу

на Чернігівщину та Новгород-Сіверщину. Останньою українською

територією, яка була приєднана до Великого князівства Литовського, стала в

1411 р. Подільська земля [43, с. 47]. В результаті, на початку XV ст. на

міжнародній арені виникла держава, до складу якої входили території
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сучасної Литви, Білорусі, значної частини України, а також західні землі

Росії. Новостворена держава отримала офіційну назву «Великое княжество

Литовское, Русское и Жемайтское и иных» [43, с. 47].

На тлі політико-територіальних змін, які відбулися на території

сучасної України в XIV – XVI ст., свій логічний розвиток отримав

кримінально-правовий захист діяльності судових органів, зокрема, від прояву

неповаги до суду.

Особливість правової системи Великого Князівства Литовського

полягала в тому, що існуючі на той час правовідносини регулювалися

староруським правом, зокрема: Руською Правдою, правовими звичаями,

великокняжим законодавством, міжнародними договорами, постановами

сеймів. Таким чином, Велике Князівство Литовське фактично зберегло всі

раніше діючі на своїх теренах правові інститути, що дало можливість їх

узагальнити і систематизувати відповідно до потреб суспільства того часу.

Слід констатувати, що акти староруського права не передбачали чіткої

правової регламентації суспільних відносин у сфері здійснення правосуддя.

Відповідно до положень Руської Правди, яка продовжувала діяти і у

Великому Князівстві Литовському, суд не був відділений від княжої

адміністрації й захищав насамперед інтереси вищих верств населення.

Поступово в політичному, економічному і суспільному житті в

структурі Великого князівства Литовського відбуваються зміни. Політичний

устрій, який існував до цього часу, починає розпадатися, закінчується період

феодальної роздробленості і розпочинається процес централізації влади та

управління [14, с. 3].

Як результат, правова база того часу, в основу якої були покладені

Руська Правда, привілеї, постанови сеймів, вже не відповідала новим

економічним та політичним викликам. Все це зумовило необхідність в

розробці нових норм права, а також в кодифікації діючого законодавства,

яке, в свою чергу, мало б забезпечити консолідацію інтересів знаті та шляхти,



18

а також здійснювати єдиний правовий вплив на всій території Великого

князівства Литовського.

Першим таким кодифікованим актом на теренах Великого князівства

Литовського став Судебник Великого князя Казимира 1468 р. При всій

історичній значущості даного документа необхідно зазначити, що в цілому

він не зміг повноцінно забезпечити правове регулювання в державі, як того

вимагав високий рівень розвитку суспільних відносин. Тому, протягом 60-

ти рр. XVI ст. уряд Великого князівства Литовського три рази здійснював

кодифікацію права, результатом якої стали три Статути: Литовський Статут

1529 р. («Старий»), 1566 р. («Волинський») та 1588 р. («Новий»). Необхідно

зазначити, що саме в нормах Статутів Великого Князівства Литовського

можна простежити та дослідити судовий етикет того часу, стан правопорядку

в судах держави [210, с. 35].

І Литовський статут став першим в Європі на той час

систематизованим сводом різних галузей права [210, с. 35]. Вагомий внесок у

дослідження даного історичного акту зробив Х. Майкут [105, С. 34-42].

Так, артикулом 1 розділу 6 «Про суддів» І Литовського статуту 1529 р.

був визначений вичерпний перелік осіб, на яких покладено виконання

суддівських функцій. До них належали: воєводи, старости, маршалоки

земські, маршалоки двірні та державці [170]. Також, в Литовському статуті

1529 р. була започаткована система двосторонніх гарантій, яка полягала, з

одного боку, в покладенні на суддю обов’язку справедливого та

безстороннього судового розгляду, а з іншого – в оформленні розширеного

захисту професійної суддівської діяльності шляхом законодавчого

закріплення різних складів злочинів: від впливу в усній формі до

невербального впливу та фізичного насильства [210, с. 35].

За змістом пункту 1 розділу 6 «Про суддів» Литовського статуту 1529

р. „... якщо суддя судив вірно і виніс вирок у відповідності до цього закону, а

особа, яка програла справу, зганьбила його, то той має сплатити судді за цю

образу дванадцять рублів грошей ...” [170].
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Також, доцільно звернути увагу на те, що в Литовському статуті

1529 р. були ускладнені об’єктивні ознаки складу досліджуваного злочину

залежно від форми психічного та фізичного насильства. Так, згідно з

артикулом 18 розділу 6 „… якщо хто-небудь судді в суді висловив би бранні

слова, той має бути покараний тюремним ув’язненням на шість тижнів..., а

якщо хто-небудь погрожував судді, той має не лише відсидіти шість тижнів,

але й після відбуття цього строку повинен надати гідних поручителів, щоб

судді були у спокої ...” [170].

За приписами Литовського статуту 1529 р. „… суддя, виконуючи

суддівські обов’язки, не повинен нікого ображати. Якщо ж суддя схопив би

кого-небудь рукою і вдарив, то повинен сплатити тому за безчестя відповідно

до стану. А якби суддя кого образив лайливими словами, то ображений має

поставити його перед нами, великим князем, або перед панами, і йому з

суддею повинно чинитися правосуддя відповідно до законів...” [170].

В артикулах 17 і 18 розділу 6 Литовського Статуту 1529 р. вперше була

регламентована поведінка всіх учасників судового процесу. Ці артикули

стосувались виключно етики суду та були спрямовані на охорону

правопорядку в суді. Положення, відображені в артикулі 17, зустрічаються

ще в достатутовій судовій практиці. Тільки тут вона дана в чіткішому і

конкретнішому формулюванні вже в назві: „Якби хто кого у суді штовхнув

або вдарив”. Кваліфікація подібного роду злочинів зароджуються ще в епоху

раннього феодалізму. Злочин кваліфікується двояко: без застосування зброї

та із застосуванням. Перший випадок визначається як насильство над судом

(а не просто в суді) і карається традиційним штрафом – 12 рублями і

винагородою потерпілому за ганьбу відповідно до його станової

приналежності: „ …якби хто у суді схопив рукою іншого, штовхнув, смикнув

або вдарив, але не поранив, і тим самим учинив би в суді безлад, той мусить

заплатити штраф дванадцять рублів грошей, а тому за безчестя – у

залежності від стану того [210, с. 35].
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Досліджуючи вказаний нормативний документ, Ю.В. Калашник

акцентувала увагу, що в артикулі 17 кваліфікуються прояви нешанобливого

ставлення до суду, точніше, здійснювані в суді прояви насильства [55, с. 159].

Натомість, основним завданням артикула 18 була кваліфікація словесних

обопільних образ учасників процесу та суддів. Це була своєрідна новела

законодавства того часу, оскільки за лайливі слова на адресу іншої сторони

або суддів передбачалось покарання у вигляді шеститижневого тюремного

ув’язнення. В даному випадку лайливі слова слід розцінювати як прояв

неповаги до суду [54, с. 159].

Ю.В. Калашник зазначає, що ІІ Литовський Статут 1566 р. особливу

увагу приділив питанням охорони порядку під час судового розгляду та

санкціям за його порушення [54, с. 160]. На підтвердження цього вона

наводить зміст актикула 3, а саме „…врядам повітовим, зокрема судді і

підсудку, належить в установлені судові терміни судити і вирішувати справи

всіх станів однаково і однотипно, коли хто-небудь не з’явиться на судове

засідання, то ми даємо повну силу цьому вряду процесуальним порядком

виносити постанову і здійснювати виконання проти кожного, хто на

судовому засіданні буде визнаний винуватим, аж до застосування останнього

ступеня права. А коли відповідач, ставши перед врядом в суді, вислухавши

позви, не бажав відповідати по суті справи, не дочекався до кінця судового

засідання, пішов геть із суду, не бажаючи бути послушним праву, тоді вряд

уповноважений з такого порушника не тільки здійснити стягнення за неявку,

а відразу вирішити справу по суті позви при наявності достатніх доказів і

винести постанову. Те ж саме стосується сторони, що позивається. У випадку

виявлення неповаги до вряда, залишення судового засідання вона втрачає

свою справу. Декрети і всі постанови суддя з підсудком повинні здійснювати

у письмовій формі …” [54, с. 160].

Литовський статут 1588 р. жодним чином не змінив систему

кримінально-правових норм щодо захисту суду від прояву неповаги до нього,

а лише розширив їх казуїстичну характеристику.
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Отже, можна пересвідчитись, що кримінально-правова охорона суду,

зокрема, від прояву неповаги до нього, хоча і відходила від становлення

принципів, однак зберігала казуїстичну природу та у загальних рисах

дублювала вироблені ознаки відповідних складів злочинів, закріплених у І

Литовському Статуті 1529 р. Єдиною відмінною рисою зазначених

нормативно-правових актів у досліджуваному аспекті було розширення

переліку потерпілих від відповідної категорії злочинів. Це пояснюється,

перш за все, суб’єктно-функціональною диференціацією судочинства,

оскільки категорія „суддя” охоплювала осіб з такими статусами, як судді

замкові та земські, міські, підкоморські, комісарські [14, с. 8].

Дещо відмінні засади кримінально-правового захисту суду від

втручання в його діяльність, зокрема, від прояву неповаги до суду,

встановлювались Судебником Івана ІІІ 1497 р. Варто зазначити, що даний

нормативний акт безпосередньо на території тогочасної України не діяв,

однак мав певний вплив на розвиток кримінально-правових норм в сфері

захисту правосуддя від неповаги до суду у подальшому, коли за часів

правління Петра І Російська імперія вже поширила свій протекторат і на

українські землі.

Із системного аналізу вказаного нормативного акту вбачається, що

Судебник Івана ІІІ 1497 р. регламентував систему злочинів переважно

світського характеру. Змішаний характер галузевої природи відповідних

норм не дозволяє віднести їх повною мірою до суто кримінально-правових.

Зокрема, в правовому аспекті розвитку положень про кримінальну

відповідальність за неповагу до суду та втручання в діяльність судових

органів слід зазначити, що відповідні склади злочинів переміщувались за

змістом з кримінально-процесуальними нормами, що накладало

інквізиційний відбиток процесу.

Так, Судебником 1497 р. передбачалась кримінальна відповідальність

за втручання в діяльність судових органів, яке за суттю виражалося у

конклюдентних діях, конкретний характер яких в Судебнику не описувався.
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Зокрема, в статті 68 «О полевых пошлинах» йшла мова про те, що для

забезпечення порядку при вирішенні спору «полем», тобто поєдинком між

позивачем та відповідачем, не можна бути присутніми особам, які

безпосередньо не брали участь у судовому процесі. За відмову зазначених

осіб піти, тобто за непідкорення особі, яка приймає участь у відправленні

правосуддя, з винних стягувався штраф, а самі порушники передавались на

поруки і підлягали переданню великокняжому суду як зловмисники-

співучасники [153, с. 26].

Таким чином, фактично формується поняття нового злочину – злочину

проти судової влади. Також вважаємо за необхідне зазначити, що

досліджувана стаття Судебника 1497 р. вперше визначила порядок

проведення судового поєдинку, уточнювала обов’язки посадових осіб, які

організовували судовий поєдинок, регламентувала поведінку осіб, які

супроводжували сторін судового процесу. Однак, безпосередньо про

відповідальність за неповагу до суду вказана норма не говорила.

В ході проведення судової реформи (приблизно з кінця 30-х по 50-ті рр.

XVI ст.) уряд Російської Імперії підготував та прийняв більш досконалий в

сенсі юридичної техніки новий Судебник 1550 р., який в підсумку значно

посилив авторитет центральних судових органів, наділивши їх контрольними

повноваженнями по відношенню до нижчестоящих судів [153, с. 26].

Зокрема, в Судебнику 1550 р. вперше була закріплена норма про

відповідальність позивача, який приносить скаргу на суддів, які відмовили

йому в задоволенні позову з огляду на незаконність останньої. Стаття 7

Судебника 1550 р. встановлювала відповідальність за оскарження дій

посадової особи, яка виконувала обов’язки судді та відмовила в задоволенні

позову, та в якості санкції передбачала тюремне ув’язнення. Історична

значущість Судебника 1550 р. в контексті дослідження ґенези

відповідальності за неповагу до суду полягає в тому, що вперше на

законодавчому рівні у статті 26 даного акту була закріплена відповідальність
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за образу кормленщиків – посадових осіб, які відправляли правосуддя на

містах.

З кінця ХVІІІ ст., після приєднання  українських земель Правобережної

України до Російської імперії, на їх території частково почало діяти Соборне

уложення 1649 р. (Царя і Великого Князя Олексія Михайловича), зміст якого

є надзвичайно пізнавальним для досліджуваної теми.

Судове право в Соборному уложенні 1649 р. становило особливу,

окрему групу норм, які регламентували організацію суду та судочинства.

Вказаній проблематиці законодавцем присвячена глава 10 «Про суд», в статті

105 якої встановлювалась відповідальність за неповагу до суду, яка

виразилась в нечемних відповідях позивача або відповідача, вживанні ними

лайливих слів, шумній поведінці, брані між собою, образі будь-кого із

представників сторін в ході судового розгляду «непригожим», тобто

лайливим словом.

Необхідно зазначити, що крім відповідальності за неповагу до суду,

виражену вербально, стаття 105 Соборного уложення 1649 р. передбачала

також відповідальність за неповагу до суду, виражену дією: бійкою між

сторонами, завданням побоїв, загрозою застосування будь-якої зброї,

завданням потерпілому тілесних ушкоджень.

Прогресивність Соборного уложення 1649 підтверджується ще й тим,

що стаття 106 вказаного нормативного акту передбачала відповідальність за

недотримання порядку та брань під час судового процесу: «… А будет кто ни

буди, пришед в которой приказ к суду для иного какова дела, судью

обеспечит неприложным словом, а сыщется про то допряма, и того за

государеву пеню бити кнутом или батоги, что государь укажет, а судье

велеть на нем доправити бесчестие…» [153, с. 113]. Також на винних

покладалась подвійна відповідальність: за неправомірні дії проти іншої особи

і за порушення порядку в суді.

Із викладеного вище вбачається, що в Соборному уложенні 1649 р.

правові норми, які встановлювали відповідальність за неповагу до суду,
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передбачали відповідальність за посягання на два об’єкта, одним з яких є

честь та гідність учасника судового процесу, а іншим – суспільні відносини,

які забезпечували авторитет суду.

Таким чином, вже в середині XVII ст. відповідальність за неповагу

була законодавчо закріплена і законодавець визначив основні засади

вказаного правового інституту. При цьому слід констатувати, що на даному

етапі розвитку вітчизняної правової системи законодавцем не була

відмежована норма, яка встановлювала відповідальність безпосередньо за

неповагу до суду, від норми про відповідальність за посягання на життя і

здоров’я особи, яка відправляє правосуддя, оскільки відповідальність за

вказані діяння наступала за однією правовою нормою.

Необхідно зазначити, що одночасно з Уложенням 1649 р. на

українських землях того часу діяв Артикул Військовий Петра І 1715 р.

Із системного аналізу Артикула Військового 1715 р. вбачається, що в

ньому законодавець розвиває певні положення Соборного уложення 1649 р.

щодо відповідальності за образу суддів та інших осіб, які відправляють

правосуддя. Так, в артикулі 34 глави 3 «О команде, предпочтении и

почитании вышних и нижних офицеров и о послушании рядовых» йдеться

мова про те, що ніхто не може суддів або інших осіб, які виконують

покладені на них функцію по здійсненню судочинства і виконанню

покарання, лаяти або іншими способами протидіяти виконанню ними своїх

обов’язків. Отже, дана норма встановлювала відповідальність за неповагу до

суду і перешкоджання відправленню правосуддя. В тлумаченні до вказаної

норми підкреслювалось, що особи, які наділені повноваженнями по

відправленню правосуддя, перебувають під особливим захистом його

величності, і скоєне по відношенню до них протиправне діяння розглядається

як неповага до государя [154, с. 334].

Безумовно вбачається, що порівняно із передуючими Артикулу

Військовому 1715 р. законодавчими актами покарання за вказані діяння дещо
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посилено, оскільки в переліку видів покарання за них передбачена смертна

кара («позбавлення живота»).

При цьому, поряд із Артикулом Військовим 1715 р. на території

тогочасних українських земель продовжувало діяти Соборне уложення

1649 р., в якому правові аспекти, пов’язані з інститутом кримінальної

відповідальності за неповагу до суду, були прописані більш ґрунтовно. На

наш погляд, це можна пояснити тим, що основну увагу законодавець звертав

на розвиток інституту кримінальної відповідальності за злочини проти

державної влади, а суд був лише однією із складових державного механізму

[99, с. 581].

З огляду на викладене, основною задачею суду становиться захист

інтересів держави, втілення в життя державної політики, направленої, в

першу чергу, на задоволення тих чи інших потреб держави, і лише в другу

чергу – на захист порушених прав громадян.

Як зазначає Ю.В. Калашник, здобуття українським народом

незалежності у ході Визвольної війни зумовило створення власної судової

системи як невід’ємної риси державності. Зокрема, важливою віхою в

історіографії становлення відповідальності за неповагу до суду стало

прийняття в 1743 р. нормативного акту під назвою «Права, за якими судиться

малоросійський народ» [54, с. 30].

Необхідно зазначити, що з формально-юридичної позиції кодекс

залишився невизнаним царським урядом, однак слід відмітити, що його

норми мали широке правове застосування у судовій практиці. За змістом

досліджуваного документа суворих кримінальних покарань за неповагу до

суду зазнавали особи, які усно або письмово завдавали образу чи

приниження судді або суддівського працівника. Також відповідальності

підлягали особи, які, грубо, нетактовно поводились безпосередньо у

приміщенні суду.

За вказаний злочин була регламентована сувора відповідальність. Так,

за заподіяння тілесних ушкоджень судді винний позбавлявся двох пальців та
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був зобов’язаний відшкодувати у подвійному розмірі за завдану рану.

Вбивство судді, возного чи його помічника передбачало четвертування

злочинця [54, с. 31].

Вважаємо, що в рамках дослідження ґенези відповідальності за

неповагу до суду доцільно звернути увагу на окремі положення Угорського

кримінального кодексу 1873 р., норми якого підлягали застосуванню на

землях Закарпаття. Зокрема, вказаний нормативний акт регламентував, що

головуючий мав право на певний час усунути підсудного із зали засідання,

якщо підсудний порушував порядок у залі суду чи виявляв неповагу до суду.

Після повернення підсудного головуючий повинен був проінформувати його

про все, що відбувалося на судовому засіданні за його відсутності [205, с.

420].

Поява і розвиток системи державного абсолютизму, становлення і

розвиток бюрократичної командно-адміністративної системи негативно

позначилось на правосудді в цілому, і як наслідок, на окремих правових

інститутах, в тому числі на досліджуваному правовому інституті

відповідальності за неповагу до суду. Вбачається, що суд трансформувався в

механізм державного бюрократичного апарату, а судді і особи, які беруть

участь у відправленні правосуддя, становляться звичайними державними

чиновниками, основна задача яких зводиться до виконання волі монарха.

Перші спроби розмежування норм матеріального і процесуального

характеру на території земель тогочасної України були зроблені Миколою І

та припадають на початок XIX ст., в період проведення систематизації

законодавства в сфері кримінального права. Підсумком теоретичних пошуків

стало видання у 1845 році Уложення про покарання кримінальні і виправні,

яке  набрало чинності 1 травня 1846 р. і в наступні роки зазнало змін та

перевидань.

Новелою зазначеного нормативного акту стало визначення поняття і

змісту правосуддя, оскільки останнє пов’язувалося з діяльністю його

представників, які безпосередньо приймали рішення у кримінальних або
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цивільних справах, а також здійснювали нагляд за обґрунтованістю і

законністю їх винесення [56, с. 25].

Крім того, в главі 2 «Об оскорблении и явном неуважении к

присутственным местам и чиновникам при отправлении должности»

містились норми, які передбачали відповідальність за неповагу до суду. Так,

стаття 305 Уложення про покарання кримінальні і виправні встановлювала

відповідальність за складання і розповсюдження творів образливого змісту

по відношенню до осіб, які виконують важливі державні функції, в тому

числі, по відправленню правосуддя. Статтею 306 встановлювалась

кримінальна відповідальність за аналогічні дії, коли вони були направлені

проти посадових осіб з метою завадити ним виконанню своїх службових

обов’язків. В статті 309 досліджуваного нормативного акту законодавець

регламентував відповідальність за образу, нанесену в людяному місці.

Необхідно зазначити, що в ній виділявся кваліфікований склад про

образу по відношенню до осіб, які здійснювали судочинство. Диспозиція

статті 309 Уложення про покарання кримінальні і виправні передбачала

відповідальність за образу, нанесену усно, діями або в письмовій формі,

скоєну в людяному місці, тобто в суді. Скоєння даного злочину в стані

алкогольного сп’яніння кваліфікувалось за частиною 3 статті 309 в якості

привілейованого складу злочину, оскільки дана обставина вважалась

пом’якшуючою відповідальність.

На відміну від Артикула Воїнського 1715 р., який встановлював

відповідальність за образу посадових осіб, які відправляють правосуддя, дана

норма передбачала відповідальність за образу суду як державного органу,

який відправляє правосуддя.

Ще одним важливим кроком на шляху розвитку правового інституту

відповідальності за неповагу до суду стало положення про те, що неповага до

суду у вигляді образи могла бути завдана виключно з прямим умислом.

Відповідальність за даною нормою також наступала і у випадку, коли образа
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чиновника завдавалась за відсутності умислу на прояв неповаги до суду, а

внаслідок пияцтва або «по невежеству и неразумию».

В статтях 314 та 315 Уложення про покарання кримінальні і виправні

законодавець також регламентував відповідальність за образу інших

учасників судового процесу, в тому числі будь-якою дією, лайливими

словами, а також за образу під час судового процесу.

Таким чином можна констатувати, що приблизно к середині ХІХ ст. в

російському кримінальному праві, яке підлягало застосуванню на

українських землях, інститут відповідальності за неповагу до суду був

розроблений достатньо повно і всебічно, про що свідчать досліджені вище

норми Уложення про покарання кримінальні і виправні 1845 р. Правосуддя

було розглянуто як об’єкт кримінально-правової охорони.

Вже у Кримінальному Уложенні 1903 року діяння, раніше об’єднані у

главі «Про неправосуддя», були розміщені серед злочинів, «які чиняться на

службі державній або громадській», а у главі «Про протидію правосуддю»

згруповані злочини, які вчиняються особами, що не є представниками

правосуддя, але зобов’язані сприяти його здійсненню, а також ті, які

перешкоджають виконанню завдань правосуддя [175, с. 278-339].

Таким чином, безумовно вбачається, що встановивши відповідальність

нарівні з суддями і присяжних засідателів, Кримінальне Уложення 1903 року

в підсумку сприяло посиленню кримінально-правової охорони правосуддя.

Першим кодифікованим кримінально-правовим актом на українських

землях за радянських часів прийнято вважати Кримінальний кодекс УРСР

1922 р. Досліджуючи ґенезу відповідальності за неповагу до суду, вважаємо

за необхідне зазначити, що законодавець у статті 88 Кримінального кодексу

УРСР 1922 р. передбачив кримінальну відповідальність лише за публічну

образу окремих представників влади під час виконання ними своїх

службових обов’язків [183]. Очевидно, що відповідальність за образу судді

могла також наступати за діяння, які підпадали під категорію
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«контрреволюційна діяльність» або розцінювались як злочини проти порядку

управління.

1 січня 1927 р. набрав чинності новий Кримінальний Кодекс УРСР

1926 р., який у контексті відповідальності за злочини проти правосуддя мало

чим відрізнявся від КК УРСР 1922 року.

Із аналізу положень вказаного нормативного акту вбачається, що

статтею 76 глави 2 «Злочини проти порядку управління» регламентована

відповідальність за публічну образу представників влади від час виконання

останніми службових обов’язків. При цьому слід констатувати, що

спеціальної норми, яка б регламентувала відповідальність за образу судді або

учасника судового розгляду, законодавець в Кримінальному Кодексі УРСР

1926 р. також не передбачив [182].

Із викладеного вище вбачається, що у перших кримінальних кодексах

радянської епохи законодавець не виділяв окремо злочини проти правосуддя.

Зазначене дає підстави дійти висновку про невизначеність родового

об’єкта злочинів, що посягали на однорідні суспільні відносини, та значне

розпорошення  зазначених складів злочинів, яке обумовлювало додаткові

труднощі на практиці, що в свою чергу негативно впливало на загальний

рівень законності.

Концепція виокремлення злочинів проти правосуддя в єдину главу

кримінального закону знайшла своє відображення в проекті КК СРСР

1946 р., яка повною мірою знайшла втілення у нормах КК УРСР 1960 р.

Вперше в радянський період норми про кримінальну відповідальність

за посягання на правосуддя були об’єднані в спеціальну главу VIII «Злочини

проти правосуддя». До таких злочинів законодавець відносить, перш за все,

норми, спрямовані на захист осіб, по відношенню до яких здійснювалось

правосуддя, а не тих, хто безпосередньо здійснював саме судочинство. На

думку Б.С. Рейкеса, такий підхід відображав певний крен суспільної

свідомості, пов’язаний з тривалим історичним періодом сталінських

репресій, внаслідок якого першочерговою вважалась задача захисту від
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неправосуддя громадянина, а не учасника судочинства, який безпосередньо

відправляє правосуддя [149, с. 10].

Також вважаємо за доцільне зазначити, що суд завжди виконував певну

виховну функцію. Дана сентенція кореспондується із положеннями частини 2

статті 3 Закону УРСР «Про судоустрій України», відповідно до якої усією

своєю діяльністю суд виховує громадян у дусі відданості Батьківщині, у дусі

точного і неухильного виконання Конституції і законів України, додержання

дисципліни праці, чесного ставлення до державного і громадського

обов’язку, поваги до прав, честі і гідності громадян [122].

Простежується тенденція, що в ході судової реформи кінця ХХ ст.

кардинально змінюються як ідеологічні принципи діяльності судової

системи, так і законодавство, яке регулює роботу судів. Згодом із

нормативних актів почали зникати пасажі про виховні функції суду. В

результаті, на сьогоднішній день в чинному законодавстві України відсутні

норми, які б регламентували виховну функцію судів.

Наступна віха кримінально-правового захисту суду від прояву

неповаги до нього пов’язується із Законом СРСР «Про відповідальність за

неповагу до суду», прийнятим у 1989 р. [123]. Зазначеним нормативно-

правовим актом у статті 1 визначено, що вплив будь-якій формі на суддів або

народних засідателів з метою перешкоджання всебічному, повному і

об’єктивному розгляду конкретної справи або добитися винесення

незаконного судового рішення карається виправними роботами на строк до

одного року або штрафом від трьохсот до однієї тисячі рублів.

В частині 2 статті 1 досліджуваного нормативного акту

регламентовано, що ті ж дії, вчинені з використанням службового становища,

караються позбавленням волі на строк до трьох років або виправними

роботами на строк від одного року до двох років.

Окремо, в статті 2 Закону СРСР «Про відповідальність за неповагу до

суду» передбачена відповідальність за образу судді або народного засідателя

у зв’язку з їх діяльністю з відправлення правосуддя. Санкція вказаної статті
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передбачала виправні роботи на строк до одного року або штраф в розмірі до

трьохсот рублів.

Безпосередньо відповідальність за прояв неповаги до суду як

протиправне діяння визначалась в статті 5 досліджуваного закону. В

диспозиції статті законодавець під неповагою до суду визначив злісне

ухилення від явки в суд свідка, потерпілого, позивача, відповідача, непокору

зазначених осіб під час судового засідання, або вчинення ними дій, що

свідчать про явну зневагу до суду або встановлених у суді правил. Санкція

статті передбачала покарання у вигляді адміністративного стягнення на строк

до п’ятнадцяти діб або штрафу в розмірі до ста рублів [123].

Із проголошенням 24 серпня 1991 року України як незалежної держави

система правосуддя зазнала значних змін, зокрема, був закріплений принцип

розподілу влади на законодавчу, виконавчу та судову. Також, була

започаткована в Україні судова реформа, яка вимагала впровадження в

національну правову систему додаткових кримінально-правових гарантій

незалежності судової влади. Вказане вище далося взнаки при наступних

змінах кримінального закону.

Зокрема, з метою підвищення рівня правового захисту суб’єктів

правосуддя зміни зазнали глави VIII, IX КК УРСР, норми яких

регламентували соціальні гарантії та питання безпеки суддів і працівників

правоохоронних органів, які виконують завдання правосуддя.

Також, з метою розширення системи злочинів проти правосуддя

вітчизняним законодавцем була ухвалена низка нормативних актів, серед

яких слід відмітити Закон України від 15.12.1992 № 2862-XII «Про статус

суддів» [145], Закон України від 02.02.1994 № 3909-XII «Про органи

суддівського самоврядування» [143], Закон України від 02.02.1994 № 3911-

XII «Про кваліфікаційні комісії, кваліфікаційну атестацію і дисциплінарну

відповідальність суддів України» [141], Закон України

від 23.12.1993 № 3781-XII «Про державний захист працівників суду і

правоохоронних органів» [140] та ін.
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Необхідно зазначити, що із прийняттям в 2001 р. КК України система

злочинів проти правосуддя була дещо змінена під ідеєю забезпечення

гуманізму нового кримінального закону. Зокрема, діяння, пов’язані із

проявом неповаги до суду, законодавцем були декриміналізовані. В даному

контексті заслуговує на увагу позиція Н.Д. Квасневської, яка у своїй

дисертації зазначила, що розташування розділу XVIII “Злочини проти

правосуддя” між злочинами у сфері службової діяльності та військовими

злочинами дещо невиправдане з точки зору соціальної цінності об’єкта

кримінально-правової охорони  [56, с. 30].

З огляду на викладене, безумовно, вбачається, що розвиток

законодавства про відповідальність за неповагу до суду нерозривно

пов’язаний з певними історичними етапами розвитку державності,

формуванням національної правової культури та правової системи в Україні.

У сучасній Україні відповідальність за прояв неповаги до суду

передбачена у ст. 185-3 КУпАП і єдино можливою санкцією за вчинення

даного правопорушення є штраф. Проте, така ситуація нам видається

неприйнятною.

На наш погляд, для ефективної протидії даному явищу однієї лише

статті за прояв неповаги до суду, яка міститься в Кодексі України про

адміністративні правопорушення, недостатньо. Ми вважаємо, що більшої

ефективності в сфері захисту честі, гідності та ділової репутації судді можна

досягти шляхом запровадження кримінальної відповідальності.

Враховуючи історичну ретроспективу відповідальності за неповагу до

суду, більш дієвим видається запровадження окремої статті в Кримінальному

кодексі України, яка б передбачала відповідальність за прояв неповаги до

суду, оскільки кримінальне законодавство України не приділяє охороні честі

і гідності суду того належного значення, яке витікає із його конституційного

статусу. На наш погляд, створення дієвого механізму правового захисту суду

від прояву неповаги до нього дозволить розв’язати дану проблему.
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1.2. Зарубіжний досвід кримінально-правової протидії неповаги до

суду

Дослідження позитивного зарубіжного досвіду нормативного

врегулювання в сфері відправлення правосуддя є необхідною умовою

поступового розвитку та удосконалення вітчизняного кримінального

законодавства, зокрема у сфері забезпечення правосуддя.

Як слушно зауважив М.І. Хавронюк, кримінальне право України з

метою досягнення найвищої ефективності його норм повинно враховувати

всі найкращі досягнення європейської і світової кримінально-правової думки

та зарубіжного кримінального законодавства. Для цього важливо

здійснювати компаративістські дослідження і вміло розпоряджатися їх

результатами в законотворчій діяльності [200, с. 299].

Слід зауважити, що в останні десятиріччя простежується гармонізація

кримінального законодавства держав континентальної Європи з метою

приведення його у відповідність до європейських стандартів на підставі

положень загальноєвропейського кримінального законодавства. Одним із

проявів такої гармонізації стало прийняття багатьма європейськими

державами нових кодифікованих актів в сфері кримінального права. У ці ж

роки розпочався процес входження України в європейський правовий

простір, більш активними стали міжнародні зв’язки у межах Європи, у т.ч. в

інституційній та науковій сферах.

Як уже нами неодноразово підкреслювалось, право на справедливий

суд та, відповідно доступ до правосуддя регламентовано багатьма

міжнародно-правовими актами (зокрема, Конвенцію про захист прав людини

та основоположних свобод).

Слід констатувати, що процес зазначеної гармонізації потребує

ретельного аналізу стану і перспектив розвитку кримінального законодавства

України в сфері захисту правосуддя.
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Дослідженню певних аспектів кримінально-правової компаративістики

в сфері злочинів проти правосуддя та кримінально-правової протидії неповазі

до суду в різні часи присвятили свої праці Ю.В. Александров, В.Т. Дзюба,

О.О. Дудоров, В.Ф. Опришко, В.В. Сташис, В.Я. Тацій, М.І. Хавронюк,

Ю.С. Шемчушенко, С.С. Яценко та інші. Однак, до цього часу в Україні

залишається недостатньо дослідженим досвід кримінально-правової протидії

неповазі до суду в країнах романо-германської правової сім’ї, що зумовлює

відсутність меж гармонізації законодавства країн континентальної Європи та

України.

У контексті дослідження зарубіжного досвіду кримінально-правової

протидії неповаги до суду, на наш погляд, на окрему увагу заслуговує

законодавство високорозвинених західноєвропейських держав, які, як

слушно зауважує М.І. Хавронюк, мають найкращий досвід кримінально-

правової охорони суспільних відносин в умовах демократії та ринкової

економіки, який продовжують запозичувати деякі латиноамериканські,

африканські держави та окремі держави Сходу (Японія, Південна Корея,

Йорданія, Єгипет) [199, с.23].

Враховуючи географічне положення України, політичну і правову

приналежність України до романо-германської правової сім’ї, нагальним

видається дослідження норм кримінального законодавства держав

традиційного континентального права (Бельгії, Голландії (Нідерландів),

Іспанії, Федеративної Республіки Німеччини, Франції, Швеції) та країн СНД.

У значній кількості зарубіжних країн, зокрема, і країн Європейського

Союзу, адміністративно-деліктне законодавство фактично відсутнє, що, в

свою чергу, зумовлює відсутність поділу протиправних діянь на

правопорушення та злочини. У зв’язку із цим, в переважній більшості країн

романо-германської правової сім’ї неповага до суду кваліфікується як злочин

проти правосуддя, за який передбачена кримінальна відповідальність

[3, с. 145].
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В законодавствах майже всіх країн світу закріплені положення щодо

забезпечення правосуддя від проявів неповаги або образи по відношенню до

суду. Визначення форм такої неповаги у будь-якому випадку має своє

значення і охоплює великий спектр дій та вчинків як учасників процесу, так і

сторонніх осіб, які заважають відправленню правосуддя в цілому.

На думку К.Н. Харисова, неповагу до суду слід розцінювати

комплексно, а не лише як завуальовану форму втручання в його діяльність по

відправленню правосуддя [202, с. 24].

Наприклад, в Кримінальному кодексі Бельгії передбачена самостійна

глава під назвою „Про образи та акти насилля по відношенню до міністрів,

членів законодавчих палат, представників влади, збройних сил” [80].

Відповідно до статті 275 зазначеного нормативно-правового акту

кримінальній відповідальності підлягає особа, яка своїми діями, словами,

рухами або погрозами образить члена Законодавчих палат під час виконання

останнім своїх повноважень, міністра, члена Арбітражного суду або

посадовця адміністративних органів, або члена судової установи, або офіцера

Збройних сил у зв’язку із виконанням посадових обов’язків.

При цьому зазначено, що якщо неповага виявлена під час засідання

однієї з Законодавчих палат, суду або трибуналу, відповідальність

посилюється.

Санкція статті передбачає тюремне ув’язнення від восьми днів до двох

місяців, або штрафом, або лише одним із цих покарань. Тим же покаранням

підлягають особи, які за певних умов образять вербально виконавця

службових функцій, суб’єкта владних повноважень або представника

збройних сил [80].

Варто зазначити, що в кримінальних законодавствах й інших країн

континентальної системи права містяться правові норми, які передбачають

кримінальну відповідальність за неповагу до суду.
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Зокрема, Кримінальним кодексом Франції в § 1 Розділу ІІІ «Про

посягання на повагу, яку належить виказувати правосуддю» регламентована

стаття, яка передбачає кримінальну відповідальність за неповагу до суду.

Так, згідно частини 1 статті 434-24 Кримінального кодексу Франції

образа словами, жестами чи погрозами, не відданими гласності текстами або

зображеннями будь-якого роду або шляхом відправлення будь-яких

предметів, адресованих магістрату, присяжному засідателю або іншій особі,

яка засідає в судовій установі та виконує посадові обов’язки, або у зв’язку з

їх виконанням, і спрямована на заподіяння шкоди його гідності або повазі,

карається одним роком тюремного ув’язнення і штрафом.

За приписами частини 2 статті 434-24 Кримінального кодексу Франції,

якщо образа здійснена під час судового засідання будь-якого суду, трибуналу

або іншого судового органу, відповідальність посилюється до двох років

тюремного ув’язнення зі штрафом [92].

Окреме зацікавлення викликають положення § 90Ь Кримінального

кодексу Федеративної Республіки Німеччини. В ньому, зокрема, зазначено,

що якщо будь-яка особа публічно або шляхом розповсюдження письмових

матеріалів (§11, абз. 3) ображає законодавчий орган країни, уряд або

Конституційний Суд Федерації, або її землі, або одного із їх членів таким

чином, що це загрожує авторитету держави, і при цьому умисно виступає

проти цілісності Федеративної Республіки Німеччини або проти її

конституційних основ, карається позбавленням волі на строк від трьох

місяців до п’яти років.

Дана норма законодавства кореспондується із положеннями абзацу 3

§194 Кримінального кодексу Федеративної Республіки Німеччини,

відповідно до якого образа посадової особи, особи, спеціально

уповноваженої на виконання публічних обов'язків або військовослужбовця

бундесверу під час виконання своєї служби або у зв'язку зі службою

переслідується законом [91].
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У Кримінальному кодексі Голландії (Нідерландів) міститься Розділ

VIII, який регламентує відповідальність за злочини проти державної влади.

Так, статтею 184 Кримінального кодексу Голандії (Нідерландів) передбачено,

що особа, яка умисно не виконує виданий наказ або законну вимогу

публічного службовця, якому доручено здійснювати контроль, або

публічного службовця, якому доручено розкриття або розслідування

кримінальних злочинів, а також особа, яка умисно заважає діям, вжитим

таким публічним службовцем, з метою забезпечення законної вимоги,

підлягає тюремному ув’язненню на строк до трьох місяців або карається

штрафом другої категорії [81].

Варто зазначити, що кримінальна відповідальність за неповагу до суду

також передбачена кримінальним законодавством Іспанії. Зокрема, за

приписами статті 504 Кримінального кодексу Іспанії відповідальності

підлягає особа, яка вчинить наклеп, образить або буде загрожувати Уряду

Нації, Генеральній Раді судової влади, Конституційному Суду, Раді

Міністрів, вищому органу судової влади автономії. Санкція зазначеної статті

передбачає штраф на суму від дванадцяти до вісімнадцяти місячних

заробітних плат [82].

На наш погляд, також доцільно приділити увагу механізму захисту від

протиправних діянь правосуддя, передбаченого кримінальним

законодавством Швеції.

Варто зазначити, що в Кримінальному кодексі Швеції відсутні терміни

„неповага”, „зневага”, що, в свою чергу, зумовлює і відсутність відповідного

діяння як кримінально караного. Натомість, законодавцем закріплений

термін „дифамація”.

Під дифамацією (лат. diffamatio – обмова, ганьблення) слід розуміти

публічне поширення дійсних або вигаданих відомостей, які принижують

честь, гідність і ділову репутацію громадянина чи організації, зганьблення у

пресі з метою вплинути на виконання ними своїх обов’язків [214, с. 120].
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Відтак, згідно зі статтею 5 частини 2 глави 5 Кримінального кодексу

Швеції, державний обвинувач може переслідувати в кримінальному порядку:

– дифамацію та тяжку дифамацію;

– образливу поведінку по відношенню до особи, яка здійснює або у

зв’язку із здійсненням нею посадових обов’язків;

– образливу поведінку по відношенню до особи з мотивів раси,

кольору шкіри, національного або етнічного походження, релігійних

переконань тощо;

– образлива поведінка по відношенню до особи з мотивів його

гомосексуальних нахилів.

Санкція статті 1 частини 2 глави 5 Кримінального кодексу Швеції за

вказані протиправні діяння передбачає штраф без зазначення його розміру

[93].

На наш погляд, в контексті дослідження даної сфери правовідносин

доцільно звернути увагу на практику Європейського суду з прав людини

щодо питань відповідальності за неповагу до суду.

Наприклад, у пункті 51 постанови Європейського Суду з прав людини

від 26 квітня 1979 року (скарга № 6538/74) у справі «Санді таймс» (The

sunday Times) проти Сполученого Королівства, зазначено, що суддя Баклі

сформулював норму про неповагу до суду наступним чином:  „...поява

коментарів про поточну стадію судового процесу в будь-якій формі, здатних

перешкодити справедливому розгляду справи, яке з’явиться з боку будь-якої

газети, буде розцінюватись не інакше як неповага до суду....”.

З позиції Європейського суду з прав людини відбутися таке може по-

різному. Може статися так, що коментар завдасть у той чи інший спосіб тиск

на одну із сторін по даній справі, зокрема:

– перешкодить стороні вести судовий процес;

– спонукатиме її погодитися на мирову угоду на умовах, які в інших

обставинах вона не стала б розглядати,
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– вплине якимось іншим чином на ведення справи, де вона повинна

бути вільна у виборі засобів обвинувачення і захисту, користуючись при

цьому порадами, але не піддаючись тиску.

З огляду на викладене, беручи до уваги правову позицію

Європейського суду з прав людини, висловлену у справі „Вайн продактс лтд”

проти Грін 1966 року, будь-яке коментування судового процесу до його

завершення можна розцінювати як неповагу до суду [131].

В контексті дослідження позитивного зарубіжного досвіду

нормативного врегулювання в сфері відправлення правосуддя серед країн

романо-германської правової сім’ї, враховуючи географічне розташування

України, вважаємо за доцільне розглянути ключові особливості регламентації

кримінальної відповідальності за неповагу до суду як злочину проти

правосуддя за кримінальними законодавствами країн Співдружності

Незалежних Держав (далі – СНД).

СНД була створена 8 грудня 1991 року як господарський, політичний

та економічний союз Білорусі, Росії та України. 21 грудня на умовах Алма-

Атинської угоди приєднались ще вісім колишніх республік СРСР

(Азербайджан, Вірменія, Казахстан, Киргизстан, Молдова, Таджикистан,

Туркменістан та Узбекистан. Згодом Туркменістан та Грузія вийшли зі

складу СНД. На сьогоднішній день до складу СНД входять дев’ять країн-

учасниць, в яких за неповагу до суду передбачена, переважно, кримінальна

відповідальність.

Одним із основоположних засобів нормативно-правової уніфікації

правотворчості в країнах СНД  є правове моделювання, центральне місце в

якому посідає модельний правовий акт. Досліджуючи особливості уніфікації

правових норм, Ю. Тихомиров визначає його як законодавчий акт

рекомендаційного характеру, який містить типові норми і дає нормативну

орієнтацію для законодавства [178, С. 97–98].

Розвиток модельного законодавства в рамках країн СНД безпосередньо

пов’язаний з діяльністю Міжпарламентської асамблеї СНД. Найбільше
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значення в діяльності Міжпарламентської асамблеї СНД мають питання,

пов’язані із зближенням та гармонізацією нормативно-правових актів країн

СНД на підставі модельних законів і рекомендацій.

Найбільш значним для розвитку кримінального права нормативним

актом є Модельний кримінальний кодекс для держав – учасниць СНД,

прийнятий 17 лютого 1996 р. Міжпарламентською Асамблеєю держав-

учасниць СНД. Статтею 333 Модельного кодексу чітко визначено, що

неповага до суду, яка виразилась в образі учасників судового процесу є

злочином невеликої тяжкості. Образа судді, присяжного засідателя або іншої

особи, що приймає участь у відправленні правосуддя, також є злочином

невеликої тяжкості [115].

Оцінюючи правову значущість Модельного кримінального кодексу для

держав – учасниць СНД, варто зазначити, що хоча він і не має прямої дії,

проте його положення широко і доволі активно використовувались

законодавцем держав – учасниць СНД.

Так, за змістом частини 1 статті 289 Кримінального кодексу

Азербайджану під неповагою до суду слід розуміти дії, що виразились в

образі учасників судового процесу. Санкція зазначеної статті передбачає

покарання у вигляді штрафу в розмірі до трьохсот манатів (272 євро) або

громадськими роботами на строк від ста шістдесяти до двохсот годин, або

позбавленням волі на строк до шести місяців [211, С. 202-207].

Згідно з частиною 2 статті 289 Кримінального кодексу Республіки

Азербайджан, ті самі дії, вчинені по відношенню до судді або присяжних

засідателей, караються штрафом в розмірі від трьохсот до п’ятисот манатів

(від 272 до 453 євро), або виправними роботами на строк до двох років, або

позбавленням волі на строк до шести місяців [83].

В свою чергу, Кримінальним кодексом Республіки Білорусь

регламентована стаття 391 „Образа судді або народного засідателя”. Так, за

образу судді або народного засідателя у зв’язку з відправленням ними

правосуддя санкція зазначеної статті передбачає штраф, або виправні роботи
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на строк до двох років, або арешт на строк від трьох до шести місяців, або

обмеження волі на строк до трьох років [84].

Кримінальний кодекс Республіки Вірменія в Главі 31 „Злочини проти

правосуддя” одним із таких злочинів визначає неповагу до суду. Відповідно

до частини 1 статті 343 зазначеного нормативно-правового акту неповага до

суду, яка виразилась в образі учасників судового процесу, карається

штрафом у розмірі від стократного до трьохсоткратного розміру мінімальної

заробітної плати або арештом на строк від одного до двох місяців. Згідно з

частиною 2 статті 343 Кримінального кодексу Республіки Вірменія ті самі дії,

що виразились в образі судді у зв’язку із здійсненням ним посадових

повноважень, караються штрафом у розмірі від двохсоткратного до

п’ятисоткратного розміру мінімальної заробітної плати, або виправними

роботами на строк від одного до двох років, або арештом на строк від двох до

трьох місяців [85].

Необхідно зазначити, що питанню забезпечення незалежності суду в

Республіці Казахстан також приділяється належна увага. Законодавець надав

суддям Республіки Казахстан повноваження і гарантії по забезпеченню їх

незалежності, зокрема, поняття „втручання в судову діяльність” та „неповага

до суду” визначив як кримінально карані діяння.

За приписами частини 1 статті 342 Кримінального кодексу Республіки

Казахстан, під неповагою до суду слід розуміти дії, що виразились в образі

учасників судового процесу. Санкція зазначеної статті передбачає покарання

у вигляді штрафу в розмірі від ста до двохсот місячних розрахункових

показників, або притягнення до громадських робіт від ста вісімдесяти до

двохсот сорока годин, або обмеження волі на строк до одного року.

Відповідно до частини 2 статті 342 Кримінального кодексу Республіки

Казахстан, ті самі дії, що виразились в образі судді та/або присяжного

засідателя, караються штрафом у розмірі від двохсот до п’ятисот місячних

розрахункових показників або виправними роботами на строк від одного

року до двох років, або обмеженням волі на строк до двох років [86].
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Кримінальний кодекс Республіки Киргизстан, як і кримінальні кодекси

попередньо досліджуваних країн, визначає неповагу до суду як злочин проти

правосуддя.

Згідно з частиною 1 статті 321 Кримінального кодексу Республіки

Киргизстан, неповага до суду, що виразилась в образі учасників судового

процесу, карається штрафом у розмірі від ста до двохсот розрахункових

показників або виправними роботами на строк до одного року.

Ті самі дії, що виразились в образі судді або засідателя, який бере

участь у відправленні правосуддя, караються штрафом у розмірі від двохсот

до п’ятисот розрахункових показників або виправними роботами на строк до

двох років [87].

Неповага до суду як злочин проти правосуддя регламентована також

кримінальним законодавством Таджикістану. Так, згідно статті 355

Кримінального кодексу Таджикістану, неповага до суду, що виразилась в

образі учасників судового процесу, карається обов’язковими роботами на

строк від ста вісімдесяти до двохсот сорока годин або штрафом у розмірі до

п’ятисот розрахункових показників.

За приписами частини 2 статті 355 зазначеного нормативно-правового

акту образа судді, засідателя або іншої особи, яка бере участь у відправленні

правосуддя, карається виправними роботами на строк до двох років або

позбавленням волі на той самий строк [88].

Достатньо суворою є юридична відповідальність за неповагу до суду у

Російській Федерації. За змістом статті 297 Кримінального кодексу

Російської Федерації під неповагою до суду слід розуміти дії, які

проявляються в образі учасників судового розгляду, тобто осіб, які беруть

участь у кримінальному процесі.

До таких осіб відносяться учасники як з боку обвинувачення

(прокурор, слідчий, керівник слідчого органу, співробітник органів дізнання,

потерпілий, приватний обвинувач, цивільний позивач, представник

потерпілого, цивільного позивача та приватного обвинувача), так і з боку
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захисту (підсудний, захисник, цивільний відповідач, представник цивільного

відповідача) або іншої особи, яка бере участь у здійсненні правосуддя.

Санкція частини 2 статті 297 Кримінального кодексу Російської

Федерації передбачає покарання у вигляді штрафу в розмірі до двохсот тисяч

рублів або в розмірі заробітної плати або іншого доходу засудженого за

період до вісімнадцяти місяців, або виправні роботи на строк від одного року

до двох років, або арештом на строк від чотирьох до шести місяців [КК РФ].

Як зазначено у постанові Архангельського обласного суду від

15.04.2016 по справі № 22-757/16, Поспєлов Н.В. був визнаний винним у

прояві неповаги до суду, що виразилась в образі учасника судового розгляду,

був засуджений за ч. 1 ст.297 КК РФ до 260 годин обов’язкових робіт.

Рішення було мотивовано тим, що засуджений після оголошення судом

постанови про відмову в задоволенні клопотання сторони захисту, висловив

на адресу судді образи, обізвавши  останнього людиною з фізичними вадами.

Суд, надаючи оцінку обставинам у справі, дійшов висновку, що засуджений

своїми протиправними діями фактично принизив професійну честь і гідність

судді та, відповідно, скоїв злочин [132].

Подібний правозастосовний підхід у практиці Російської Федерації є

усталеним.

Таким чином, серед країн-учасниць СНД лише в Молдові, Узбекистані

та Україні законодавець визначає неповагу до суду не як злочин, а як

адміністративне правопорушення [211, с. 207].

Проаналізувавши законодавства Бельгії, Голандії (Нідерландів),

Іспанії, Федеративної Республіки Німеччини, Франції, Швеції, а також країн-

учасниць СНД в сфері кримінально-правової протидії неповазі до суду,

можна зробити висновок, що ефективного захисту честі, гідності та ділової

репутації суду, учасників процесу перелічені держави досягли, зокрема,

шляхом кримінально-правової регламентації зазначеного діяння.

Досліджуючи зарубіжний досвід кримінально-правової протидії

неповазі до суду, вважаємо за доцільне звернути увагу на законодавства
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Англії та США як яскравих представників англо-саксонської правової сім’ї у

відповідній сфері правовідносин. Безумовно, правова система України

концептуально відрізняється від правових систем Англії та США, однак

авторитетність судового процесу, яка підтримується в Англії та США

багатовіковою традицією громадської поваги до суду як важливої державної

інституції, може представити для вітчизняного законодавця вагомий інтерес.

Так, в англійській та американській правових системах така юридична

категорія як «неповага до суду» достатньо якісно розроблена та являє собою

невід’ємну частину механізму юридичної відповідальності в цивільному та

кримінальному законодавствах.

Під «неповагою до суду» (contempt of court) в Англії та США, як

правило, розуміється діяння (дія або бездіяльність) учасника судового

процесу, яке завдає прямої або опосередкованої шкоди здійсненню

судочинства.

В Англії правовим підґрунтям правового захисту суду від прояву

неповаги до нього є Закон Сполученого королівства Великобританії та

Північної Ірландії про неповагу до суду 1981 р., а також відповідні судові

прецеденти.

Згідно зазначеного Закону в якості неповаги до суду можуть бути

кваліфіковані наступні діяння:

– невиконання постанови або ухвали про зобов’язання вчинити певні

дії у встановлений строк або утриматись від вчинення певних дій;

– невиконання даної суду обіцянки, з урахуванням якої суд

санкціонував певну процесуальну дію;

– порушення розпорядження суду про складання переліку питань для

допиту свідків, про розкриття доказів або про перевірку достовірності

письмових доказів [104, ст. 555].

Яскравим прикладом правозастосовної практики Великобританії у

даній сфері може слугувати рішення Вищого суду Англії та Уельсу від

09.12.2013 у справі «Кагаловський проти компанії Balmore Invest Ltd». Як
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вбчається з фабули справи, Костянтин Кагаловський і компанія Wilcox

Ventures Limited подали до суду клопотання про взяття під варту Олександра

Альтмана, восьмого відповідача, за неповагу до суду. Позивачі

стверджували, що пан Альтман продовжує порушувати винесені

розпорядження і постанови суду стосовно розголошення (повідомлення

інформації) та заборони передачі активів.

Зокрема, Вищий суд Англії та Уельсу встановив, що пан Альтман був

контролюючим розумом та фактичним директором компаній «Інвест» в усіх

істотних проміжках часу, та законним директором. Згідно з пунктом 5

судового рішення від 31 травня 2013 р. він повинен був надати Заявникам

через відповідального співробітника компанії підтвердження того, що вони,

як і раніше, володіють акціями, зареєстрованими за ними в Будинку

Компаній 30 травня 2013 р. Однак, пан Альтман не виконав даний припис.

Отже, суд дійшов висновку, що останній міг та повинен був здійснити

розкриття, але вирішив не робити цього. Тому, на переконання суду, це

питання є визначеним. Крім того, суд зауважив, що справу буде внесено до

переліку справ, що підлягають подальшому розгляду для визначення цього

питання [167].

В США існує схожа концепція неповаги до суду, зокрема, слід

виділити criminal contempt (кримінально-правову неповагу до суду) та civil

contempt (цивільно-правову неповагу до суду). Так, під кримінально-

правовою неповагою до суду розуміється будь-який акт непідкорення суду,

який сприймається як виклик владі або акт перешкоджання правосуддю, а

також порушення встановлених правил поведінки в суді, тоді як під

цивільно-правовою неповагою до суду слід розуміти невиконання

розпорядження суду, винесеного на користь іншої сторони (не тягне

кримінальної відповідальності) [13].

Фактично «неповага до суду» в американській правовій доктрині та

законодавстві зводиться до трьох аспектів:

– невиконання ухвали суду;
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– незаконне ухилення від явки в судове засідання;

– порушення порядку в судовому засіданні.

Необхідно зазначити, що залежно від процесуального законодавства

того чи іншого штату перелік конкретних діянь, які слід кваліфікувати як

«неповагу до суду», може бути більш або менш об’ємним.

Наведені тези підтверджуються правозастосовною практикою США.

Так, американський адвокат Роберт Піплс (Robert Peoples) був засуджений до

тюремного ув’язнення строком на чотири місяці за нецензурну лайку на

адресу федерального судді Кемерон Макгоуан Каррі (Cameron McGowan

Currie), яка відхилила його позов. У зазначеній справі ув’язнений

представляв сам себе [23].

Таким чином, слід констатувати, що як в Англії, так і в США під

«неповагою до суду» розуміють діяння учасників процесу, об’єктивна

сторона яких являє собою невиконання розпоряджень суду всіх видів (в тому

числі тих, якими явка в судове засідання визнана обов’язковою), а також

порушення порядку в судовому засіданні (яке являє собою невиконання

розпоряджень судді щодо припинення протиправних дій безпосередньо під

час судового засідання). В даному випадку суд наділений повноваженнями

застосовувати такі міри відповідальності, як: штраф, арешт, позбавлення

статусу судового представника тощо [25, c. 157].

Наш погляд, суворість відповідальності за неповагу до суду в країнах

англо-саксонської правової сім’ї пояснюється тим, що в зазначених країнах

справжнім творцем права завжди був безпосередньо суд, і в часи становлення

прецедентного права судді асоціювалися із вищою монархічною владою.

У цілому ряді зарубіжних країн передбачена юридична

відповідальність не тільки за неповагу до суду, але і за критику суддів.

Ю.В. Калашник, досліджуючи відповідальність за прояв неповаги до суду, на

наш погляд, абсолютно слушно звернула увагу на деякі мусульманські

держави.
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Так, за нормами мусульманського права критика судді може бути

прирівняна до богохульства, оскільки суддя має статус тлумача релігійних

норм. При цьому слід зазначити, що богохульство відноситься до категорії

злочинів перед богом (хадуд або Хадда), разом із крадіжками, вживанням

алкоголю або подружньою зрадою [54, с. 139].

Наприклад, в Саудівській Аравії за богохульство в якості покарання

передбачено завдання тілесних покарань (до 100 ударів батогом) або смертна

кара. При цьому, законодавець зазначає, що доказ провини повинні

підтвердити два свідки-мусульманина, які особисто були присутні під час

вчинення злочину.

Із проведеного порівняльного дослідження зарубіжного досвіду

кримінально-правової протидії неповаги до суду безумовно вбачається, що у

переважній більшості країн романо-германської правової сім’ї, певних

країнах англо-саксонської правової сім’ї та окремих державах

мусульманського права встановлена кримінальна відповідальність за

неповагу до суду.

При співставленні вітчизняного інституту відповідальності за неповагу

до суду та правового механізму захисту суду від проявів неповаги до нього,

які функціонують в досліджених зарубіжних країнах, безумовно вбачається,

що авторитет суду в сучасному українському суспільстві не захищений

належним чином. На наш погляд, ідея криміналізації неповаги до суду як

злочину проти правосуддя цілком відповідає виваженому і послідовному

курсу України на європейську інтеграцію та в подальшому може посприяти

протидії організованій злочинності в контексті наближення системи

вітчизняного кримінального законодавства до міжнародних стандартів.
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1.3. Підстави та принципи криміналізації неповаги до суду

Розбудова України як правової держави потребує вирішення цілої

низки завдань, у тому числі, проблеми розробки фундаментальних

теоретичних понять і підходів в сфері кримінально-правової охорони суду від

прояву неповаги до нього.

Кримінально-правова політика України, як і будь-яка соціальна

діяльність, реалізується за допомогою специфічних методів, які дозволяють

оптимально вирішувати завдання, що стоять перед цим видом внутрішньої

політики. Отже, враховуючи її фундаментальну роль в сфері розробки

теоретичних основ протидії злочинним діянням, методи кримінально-

правової політики у своїй сукупності прийнято диференціювати на основні та

додаткові (приватні) [196, с. 19].

До основних її методів належать: криміналізація, декриміналізація,

пеналізація, депеналізація.

У свою чергу, додаткові (приватні) методи є похідними від основних,

тобто такими, що їх деталізують. Це пояснюється тим, що вони

застосовуються індивідуально на рівні окремої особи і вирішують завдання

декриміналізації або депеналізації, не змінюючи при цьому оцінок тієї чи

іншої криміналізованої поведінки. Так, до додаткових (приватних) методів

можуть бути віднесені окремі інститути кримінального права, а саме:

інститут обмеження сфери дії кримінального закону, інститут звільнення від

кримінальної відповідальності, інститут звільнення від відбування покарання

тощо.

У досліджуваному аспекті слід погодитись із Р.В. Асейкіним, який

зазначив, що на певному проміжку часу в будь-якому суспільстві виникає

потреба подолати те чи інше негативне явище або процес, обмежити

подальше його поширення та масштаби дестабілізуючого впливу. У таких
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випадках з’являється проблема підбору адекватних засобів впливу на

негативний чинник [8, с. 225].

Законодавець має чітко відмежовувати кримінально каране діяння від

адміністративного проступку, а також розуміти механізм визначення

достатньої для винної особи міри юридичної відповідальності.

Дослідженню певних аспектів кримінально-правової політики та

засобів протидії неповазі до суду в різні часи присвятили свої праці такі

вітчизняні науковці, як Д.О. Балобанова, Ю.В. Баулін, В.І. Борисов,

В.К. Грищук, О.О. Дудоров, О.М. Костенко, О.М. Литвак, М.І. Мельник,

В.О. Меркулова, А.А. Митрофанов, В.О. Навроцький, В.В. Сташис, В.Я.

Тацій, В.О. Туляков, П.Л. Фріс, М.І. Хавронюк, В.І. Шакун та інші. Вагомий

внесок у розвиток теорії криміналізації також зробили і зарубіжні науковці,

як то О.І. Коробеєв, Н.А. Лопашенко, А.В. Наумов та інші.

Так, на погляд А.В. Наумова, криміналізація – це законодавче

визнання певних діянь злочинними та такими, за які передбачена

кримінальна відповідальність [119, с. 161]. О.І. Коробеєв визначає

криміналізацію як процес виявлення суспільно небезпечних форм

індивідуальної поведінки, визнання допустимості, можливості та

доцільності кримінально-правової протидії ним та відповідної їх фіксації в

законі як злочинних та кримінально караних [72, с. 59]. Натомість, на

переконання Н.О. Лопашенко, криміналізація передбачає «віднесення того

чи іншого суспільно небезпечного діяння до розряду злочинних діянь із

встановленням за нього кримінальної відповідальності» [103, С. 179-180].

Таким чином, безумовно вбачається, що в теорії кримінального права

відсутнє усталене та узгоджене розуміння безпосередньо змісту

криміналізації.

У зв’язку з цим слід погодитись із П.Л. Фрісом, який зазначив, що

деякі науковці настільки широко тлумачать криміналізацію, що як результат,

нею практично поглинається і поняття пеналізації. Інші ж науковці, навпаки,
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звертають надмірну увагу на кінцеві результати, упускаючи з виду, що

криміналізація – це перш за все процес [196, с. 20].

Вдале, на наш погляд, визначення даному поняттю надала

Л.О. Семикіна, на думку якої криміналізація – це процес виявлення

суспільно небезпечних видів людської поведінки, визнання на державному

рівні необхідності, можливості й доцільності кримінально-правової

боротьби з ними та закріплення їх у законі про кримінальну

відповідальність як кримінальних правопорушень [161, с. 16].

На думку М.І. Хавронюка, криміналізація, як і будь-яка правова наука,

повинна виявити не лише юридичні ознаки зазначених явищ, а й їх

соціальний зміст і соціальні наслідки. Вчений зазначає, що політичні,

економічні, моральні та інші соціальні фактори прямо впливають на

криміналізацію чи, навпаки, декриміналізацію певного діяння, мають

вирішальне значення для законодавця, коли він вирішує питання про

необхідність чи, навпаки, непотрібність кримінально-правової заборони або

її передчасність [199, с. 85].

Таким чином, доведення доцільності криміналізації неповаги до суду

як кримінального правопорушення проти правосуддя має здійснюватись

виключно на науковій основі шляхом обґрунтування достатньої і необхідної

кримінально-правової заборони, що можливо лише із урахуванням підстав,

критеріїв та принципів криміналізації.

Між тим, безпосередньо правові категорії «підстави криміналізації»,

«принципи криміналізації», якими науковці оперують у теорії криміналізації,

визначаються у різних джерелах по-різному. Іноді навіть зазначені поняття

вживаються як синонімічні, що не вносить чіткості та зрозумілості при

оперуванні ними у законодавчій практиці, а, навпаки, призводить до

змішення самих принципів, критеріїв та підстав. Іноді спостерігається і

підміна понять.

Отже, на наше переконання, першочерговим завданням у контексті

досліджуваного питання є обрання чітко визначеного понятійного апарату.
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Найбільш вживаним в теорії криміналізації є термін «підстава». Так,

підстава у загальному розумінні представляє собою явище, яке виступає як

необхідна передумова існування будь-якого явища (наслідку) і яка слугує

поясненням останнього [195].

У кримінальному аспекті під підставами кримінально-правової

заборони прийнято розуміти правостворюючі фактори, що обумовлюють

допустимість, можливість і доцільність визнання суспільно небезпечного

діяння як злочинного та, відповідно, кримінально караного [11, с. 118]. При

цьому слід констатувати, що єдності поглядів щодо кола підстав

криміналізації та їх змістовного наповнення вченими також не досягнуто.

Засновником теоретичних засад криміналізації прийнято вважати

Ч.О. Беккаріа, який висунув та сформулював у своїй книзі «Про злочини та

покарання», низку абстрактних, принципових положень щодо обґрунтування

кримінально-правової заборони. До них він відніс принцип суспільної

небезпеки діяння, що підлягає криміналізації, та принцип економії репресії

[12, с. 95].

Необхідно зазначити, що перші ґрунтовні напрацювання безпосередньо

умов для позитивного вирішення питання про встановлення караності того

або іншого «шкідливого діяння» були сформульовані К. Кенні в його роботі

«Засади кримінального права». До них він відніс: шкода від діяння, яке

підлягає криміналізації, повинна бути більш значною, ніж пряма та непряма

шкода, яку неминуче спричиняє кримінальне покарання; діяння, яке підлягає

криміналізації, повинне піддаватися визначенню з точністю, необхідною для

права; це діяння повинне бути з вірогідністю доказовим; доведення подібних

діянь повинне досягатися „без шкоди для недоторканості приватного життя

та відносин довіри між близькими людьми”; діяння повинне в значної мірі

збурювати звичні почуття суспільства, суспільну думку; достатній захист

суспільства від даного виду діянь не може бути забезпечений більш м’якими

– адміністративними або цивільно-правовими заходами [58, С. 27-29].
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Вперше у радянській кримінально-правовій науці термін «підстави

криміналізації» було запроваджено Г.А. Злобіним.

Під підставами криміналізації було запропоновано розуміти процеси,

що відбуваються у матеріальному і духовному житті суспільства, розвиток

яких породжує об’єктивну необхідність кримінально-правової охорони тих

чи інших цінностей [15, с. 237].

У подальшому більш ґрунтовно підстави криміналізації опрацював та

класифікував В.М. Кудрявцев. Зокрема, вчений зазначив, що підстави

правової регламентації складаються з трьох груп факторів, що

характеризують її необхідність, допустимість і реальність. Отже, у випадку

позитивної оцінки всіх трьох груп факторів залишається вирішити техніко-

юридичні питання, пов’язані вже безпосередньо із конструюванням

нормативного акту та включенням його у правову систему [180, с. 268].

Суспільну небезпеку діяння В.М. Кудрявцев відніс до соціальних підстав

правових заборон.

Дещо інша система підстав криміналізації була запропонована

О.І. Коробеєвим, який окреслив такі взаємопов’язані та взаємозалежні групи

підстав: юридико-кримінологічні; соціально-економічні; соціально-

психологічні.

При цьому, необхідно зазначити, що запропоновані О.І. Коробеєвим

підстави криміналізації деякі вчені (наприклад, А.Д. Антонов, С.М. Сабанін)

використовують у якості принципів криміналізації та, відповідно, факторів

встановлення кримінально-правової заборони [125, с. 206].

Натомість В.Д. Філімонов, досліджуючи норми кримінального права,

виділяє їх внутрішні і зовнішні підстави, які утворюють їх соціальну

обумовленість. Так, зовнішні підстави, на його переконання, поділяються на

підстави встановлення норми та підстави, які визначають її зміст. Як

фундаментальну підставу В.Д. Філімонов виділяє суспільну небезпеку діяння

та суб’єкта відповідного діяння [194, С. 57-58].
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Аналіз викладених вище позицій науковців із досліджуваного питання

дозволяє дійти висновку, що розуміння ними сутності підстав криміналізації

є узгодженим. Між тим, безпосередньо самі підстави істотно різняться.

Зазначена теза додатково підтверджується позицією П.А. Фефелова,

який виділив лише критерій підвищеної суспільної небезпеки та критерій

необхідних умов для реалізації принципу неминучості покарання [191,

С. 101-103].

Більш об’ємною є сукупність передумов для ухвалення рішення про

введення кримінальної відповідальності, запропонована І.М. Гальперіним. На

його думку, закріпленню відповідного протиправного діяння у

кримінальному законні має передувати комплекс аналітичних заходів,

пов’язаний із: вивченням поширеності конкретних дій і оцінкою типовості їх

як форми прояву антигромадської поведінки; встановленням динаміки

вчинення зазначених діянь із урахуванням причин і умов, що їх породжують;

визначенням заподіюваного такими діяннями матеріального та морального

збитку; визначенням ступеня ефективності заходів, що застосовувалися,

боротьби із зазначеними діяннями як за допомогою права, так і за допомогою

інших форм; встановленням найбільш типових ознак діянь; оцінкою

можливості правового визначення ознак того або іншого діяння як елементів

складу злочину; встановленням особистих ознак суб’єктів діянь; виявленням

суспільної думки різних соціальних груп; визначенням можливості системи

кримінальної юстиції в боротьбі з певними діяннями [26, с. 58].

Дещо інший підхід до визначення соціально-правових підстав

криміналізації простежується у О.М. Готіна. Вчений, аналізуючи існуючі

підходи до вирішення цієї проблеми, називає такі основні підстави

криміналізації: існування суспільно небезпечної поведінки, яка потребує

кримінально-правової заборони; відносна поширеність суспільно

небезпечних діянь; зміна уявлень про ступінь суспільної небезпеки діяння;

зміна загальновизнаної моральної оцінки відповідного діяння; виконання

державою міжнародно-правових обов’язків з охорони прав людини. Між тим,
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автор зазначає, що наведений вище перелік підстав криміналізації діянь не є

вичерпним [29].

Іншу класифікацію запропонував П.С. Дагель. Так, вчений виокремив

об’єктивні (потреби суспільства в кримінально-правовому впливі на

негативні діяння, обумовлені суспільною небезпекою таких діянь, ступенем

їхньої поширеності й неможливістю боротьби з ними менш жорсткими

репресивними заходами) і суб’єктивні умови криміналізації [33, С. 67-74].

Концептуально інший підхід у вітчизняній теорії криміналізації до

визначення змістовного наповнення підстав криміналізації запропонувала

Д.О. Балобанова, яка визначила їх наступний перелік: суспільна небезпека

діяння; типовість і достатня поширеність антигромадської поведінки з

урахуванням ступеня суспільної небезпеки; динаміка суспільно небезпечних

діянь із урахуванням причин і умов, що їх породжують; необхідність впливу

за допомогою кримінально-правових заходів; врахування можливостей

системи кримінальної юстиції в протидії тим або іншим формам

антигромадської поведінки, і як їхня складова – наявність матеріальних

ресурсів для реалізації кримінально-правової заборони; співвідношення

позитивних і негативних наслідків криміналізації [11, с. 118].

Різко контрастною в досліджуваному контексті також видається

позиція П.С. Тоболкіна, який вважає, що категорією „суспільна небезпека

діяння” можна й треба охопити всі умови встановлення кримінально-

правової заборони [179, с.58].

М.І. Хавронюк зазначає, що визначальною є тільки одна підстава для

криміналізації – існування суспільно небезпечної поведінки, що вимагає

кримінально-правової заборони [199, с.180]. Прихильником саме такого

підходу є і С.С. Мірошниченко, оскільки, як він зауважує, із всієї

багатоманітності об’єктивних і соціальних факторів, що обумовлюють

встановлення кримінальної відповідальності в юридичній літературі,

вирішальними є характер і ступінь суспільної небезпеки діяння, а також його

поширеність [114, с. 78].
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Таким чином, на нашу думку, основною підставою криміналізації

згідно з усіма наведеними вище класифікаціями є саме суспільна небезпека

діяння. Наявність же інших підстав криміналізації певного діяння можлива,

однак не є обов’язковою.

З огляду на викладене, вважаємо за доцільне у контексті аналізу

підстав криміналізації неповаги до суду як кримінального правопорушення

проти правосуддя взяти за основу останній підхід.

Необхідно зазначити, що поряд із соціально-правовими підставами не

менш важливим елементом теорії криміналізації виступають принципи такої

криміналізації.

За своєю правовою сутністю принципи криміналізації – це науково

обґрунтовані загальні правила й критерії оцінювання допустимості й

доцільності кримінально-правової новели [180, с. 206]. Обидві вищезазначені

категорії є факторами, за наявності яких суспільно-небезпечне діяння чи

сукупність діянь необхідно вважати злочинними та включити їх до

кримінального законодавства, передбачивши відповідні санкції.

У сучасній кримінально-правовій науці навіть сьогодні продовжують

здійснюватись спроби сформулювати цілісну систему принципів

криміналізації. Проте, беззаперечним залишається той факт, що принципи

криміналізації суспільно небезпечних діянь являють собою положення

найвищого ступеня абстракції, що робить зазначену правову категорію більш

складною [204, с. 93].

Отже, усталеного переліку принципів криміналізації, як власне і її

соціально-правових підстав, вченими не вироблено. Більше того, зміст

підстав і принципів криміналізації в теорії кримінального права де інколи

ототожнюється.

Опрацьовуючи зазначену проблематику, Г.А. Злобін дійшов висновку

щодо необхідності виділення двох груп принципів криміналізації. Так, до

першої групи він відніс соціальні (соціально-психологічні) принципи, які

покликані забезпечувати соціальну адекватність криміналізації, її
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допустимість, а саме: суспільна небезпека діяння, відносна поширеність

діяння, співмірність позитивних та негативних наслідків криміналізації,

кримінально-політична адекватність.

До другої групи Г.А. Злобін відніс такі системно-правові принципи

криміналізації: принцип міжнародно-правової необхідності і допустимості,

принцип конституційної адекватності, принцип визначеності і єдності

термінології, принцип повноти складу, принцип системно-правової

несуперечності, принцип співмірності санкції та економії репресії, принцип

процесуальної здійсненності переслідування, принцип відсутності

законодавчих прогалин і не надмірності заборони. [51, С. 210-242].

Слід зауважити, що визначений Г.А. Злобіним перелік принципів

криміналізації фактично повністю відображає безпосередньо підстави

криміналізації, вироблені та запропоновані В.М. Кудрявцевим.

А.Д. Антонов запропонував класифікувати принципи криміналізації на

ті, що відображають об’єктивну необхідність та політичну доцільність

встановлення кримінальної відповідальності (зазначені принципи

кореспондують підставам криміналізації) та ті, що обумовлені вимогами

внутрішньої логічної несуперечності норм права (системно-правові

принципи) [6, с. 17]. Системно-правові принципи розподілені

А.Д. Антоновим на загально правові та, відповідно, кримінально-правові.

Перша група принципів-підстав у свою чергу поділяється на юридико-

кримінологічні, соціально-економічні, соціально-психологічні.

Окремої уваги заслуговує підхід Н.О. Лопашенко, згідно з яким

принципи криміналізації мають бути виключно прикладними для

встановлення кримінально правової заборони. Відтак, до їх переліку вона

віднесла: достатню суспільну небезпеку діянь, які пропонується

криміналізувати; відносну розповсюдженість таких діянь; здатність

кримінально-правової норми позитивно вплинути на суспільно небезпечну

поведінку; переважання позитивних наслідків в криміналізації; ненадмірність

кримінально-правової заборони; своєчасність криміналізації [103, с. 288].
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Аналогічної класифікації принципів криміналізації дотримується і

С.С. Мірошниченко.

Поряд із цим, Н.О. Лопашенко критикує підходи, за якими до

принципів криміналізації діяння відносять безпосередньо його суспільну

небезпеку, оскільки зазначений фактор автор вважає визначальною

соціально-правовою підставою криміналізації [103, с. 290]. Саме такий підхід

також кореспондується з позиціями С.С. Мірошниченка, П.С. Тоболкіна,

М.І. Хавронюка.

Таким чином, нами буде досліджено дві групи принципів

криміналізації неповаги до суду як кримінального правопорушення проти

правосуддя, а саме: 1) соціальні та соціально-психологічні принципи;

2) системно-правові принципи.

Як зазначає Р.В. Асейкін, до принципів, що відбивають суспільну

необхідність і політичну доцільність встановлення кримінальної

відповідальності, тобто соціальних та соціально-психологічних принципів

криміналізації належать: принцип відносної поширеності діяння; принцип

домірності позитивних та негативних наслідків криміналізації; принцип

кримінально-політичної адекватності криміналізації.

До системно-правових принципів Р.В. Асейкін відніс принцип

конституційної адекватності; принцип системно-правової несуперечності;

принцип міжнародно-правової необхідності та допустимості; принцип

процесуального здійснення переслідування) та кримінально-правові

принципи (принцип відсутності прогалин закону та не надмірності заборони;

принцип визначеності та єдності термінології; принцип повноти складу;

принцип домірності санкції та економії репресії) [8, с. 227].

Отже, як уже зазначалось, суспільна небезпека є фундаментальною

підставою криміналізації протиправних діянь. Якщо діяння не є суспільно

небезпечним, то відсутній сенс його криміналізувати [98, с. 130]. Ще

Ч.О. Беккаріа зазначав, що «єдиним та істинним виміром злочинів є шкода,

яку вони завдають нації» [12, с. 123]. Сутність суспільної небезпеки
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нерозривно пов’язана із здатністю протиправного діяння викликати негативні

наслідки для тієї чи іншої сфери суспільних відносин.

На наш погляд, в контексті  досліджуваного питання доцільно навести

вислів С. Будзинського, який зазначив: „Усе те, що входить до кола

діяльності держави, можна звести до двох завдань: держава повинна сприяти

всьому тому, що співпадає з її сутністю, та протидіяти тому, що суперечить

їй” [18]. Приймаючи до уваги викладену позицію науковця, логічно

припустити, що законодавець має криміналізувати ті діяння, які так чи

інакше можуть негативно вплинути на нормальний розвиток держави

відповідно до принципів, закріплених у нормативно-правових актах, та

боротися з якими іншими методами правового впливу не видається за

можливе.

За своїм змістом суспільна небезпека є об’єктивно-суб’єктивною

категорією, яка визначається сукупністю всіх обов’язкових елементів складу

злочину. Відтак, критерієм оцінки суспільної небезпечності, її ступеня

виступають об’єктивні та суб’єктивні ознаки злочину. Жодні інші фактори

соціальної дійсності не можуть обумовити доцільність встановлення

кримінальної караності діяння.

В період розбудови України як правової держави законодавче

регулювання кримінальної відповідальності за посягання на нормальну

діяльність суду з відправлення правосуддя, на наше переконання, має

особливе значення.

Суди з огляду на свій конституційний статус зобов’язані охороняти

права і свободи людини і громадянина, устрій країни та інші перераховані у

ст.1 КК України соціальні цінності. Натомість, негативне втручання в їх

діяльність у будь-якій формі, очевидно, завдає значної шкоди авторитету

держави в цілому і у протидії злочинності та іншим правопорушенням

зокрема.

В умовах здійснення судової реформи ще більшу актуальність має

підвищення ролі і значення правосуддя у новій системі суспільних відносин і
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складній ієрархії державних органів. Реальна ефективність правосуддя є

прямо залежною від того наскільки суспільні відносини, які виникають при

відправленні правосуддя, будуть забезпечені засобами кримінально-правової

охорони [114, с. 80].

В іншому випадку суспільство втратить інтерес до участі в підтриманні

правопорядку. У правосвідомості людей зароджуються умови для загального

не сприйняття судової функції, а то й осуду державної правової політики

взагалі [114, с. 143].

Необхідно зазначити, що у законодавствах переважної більшості країн

світу містяться правові норми, пов’язані із кримінально-правовою охороною

суду від прояву неповаги до нього. Натомість, в Україні механізм

кримінально-правової охорони суду від прояву неповаги до нього взагалі

відсутній.

Враховуючи сучасний стан розвитку громадянського суспільства,

євроінтеграційні прагнення України, а також досліджені правостворюючі

фактори, вважаємо, що суспільна небезпека неповаги до суду є достатньою

для того, щоб на законодавчому рівні визначити зазначене діяння як

кримінальне правопорушення проти правосуддя.

Характеризуючи соціальні та соціально-психологічні принципи

криміналізації за неповагу до суду, вважаємо за необхідне зазначити таке.

Слід погодитись із Р.В. Асейкіним, на переконання якого принцип

відносної поширеності діяння полягає у тому, що кримінальне право

передбачає настання відповідальності як правило на поширені та

неприйнятні для суспільства діяння. Іншими словами, держава має реагувати

на ті суспільно-небезпечні діяння, які є реально можливими і повторюваними

[8, с. 228].

Аналізуючи поширеність неповаги до суду саме як адміністративного

правопорушення, вважаємо зазначити таке. Згідно із даними судової

статистики, представленими на офіційному веб-сайті Верховного Суду
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України, неявка в судове засідання учасників процесу залишається основною

причиною, що призводить до тривалого перебування справ на розгляді судів.

Діяння, пов’язані із злісним ухиленням від явки в суд свідка,

потерпілого, позивача, відповідача чи інших осіб у невиконанні законних

вимог головуючого, а так само вчинення будь-ким дій, які свідчать про явну

зневагу до суду або встановлених у суді правил, покладені в диспозицію

статті 185-3 Кодексу України про адміністративні правопорушення.

Вважаємо за доцільне проаналізувати офіційну звітність щодо розгляду

судами справ про адміністративні правопорушення за останні 4 роки.

Так, згідно зі Звітом про розгляд судами справ про адміністративні

правопорушення та щодо осіб, які притягнуті до адміністративної

відповідальності за 2012 рік, загальна кількість справ, що надійшли до судів

України за прояв неповаги до суду, становила 692 справи. За результатами

розгляду 661 справи 2 особам за прояв неповаги до суду оголошено

попередження, на 483 особи за прояв неповаги до суду накладений штраф,

відносно 11 осіб за прояв неповаги до суду застосовано адміністративне

стягнення у вигляді адміністративного арешту [44] .

Відповідно до аналогічного звіту за 2013 рік, у вказаний період до

судів України надійшло 460 справ, предметом яких є неповага до суду. За

результатами розгляду 448 справ одній особі оголошено попередження,

відносно 368 осіб застосовано адміністративне стягнення у вигляді штрафу,

адміністративний арешт був застосований до 1 правопорушника [45].

Згідно з даними Звіту про розгляд судами справ про адміністративні

правопорушення та щодо осіб, які притягнуті до адміністративної

відповідальності за 2014 рік, загальна кількість справ, що надійшли до судів

України за прояв неповаги до суду, становила 248 справ. За результатами

розгляду 240 справ на 179 осіб за прояв неповаги до суду накладено штраф,

відносно 7 осіб за прояв неповаги до суду застосовано адміністративне

стягнення у вигляді адміністративного арешту [46].
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У свою чергу, дані Звіту про розгляд судами справ про адміністративні

правопорушення та щодо осіб, які притягнуті до адміністративної

відповідальності за 2015 рік, свідчать про те, що загальна кількість справ, що

надійшли до судів України за прояв неповаги до суду, становить 197 справ.

За результатами розгляду 170 справ на 127 осіб за прояв неповаги до суду

накладено штраф, відносно 3 осіб за прояв неповаги до суду застосовано

адміністративне стягнення у вигляді адміністративного арешту [47].

Виходячи із системного аналізу, безумовно вбачається, що показник

кількості справ про адміністративні правопорушення, які надійшли до судів

України за прояв неповаги до суду в період з 2012 по 2015 роки, є досить

значним. І це за умови, коли велика кількість аналогічних діянь або взагалі не

реєструється (латентний масив), або навпаки, кваліфікується за статтею 139

КПК України «Наслідки неприбуття на виклик» або навіть за статтею 376 КК

України «Втручання в діяльність судових органів».

Поряд із цим, безпосередньо злочини проти правосуддя не мають

широкого поширення в суспільстві. Так, наприклад, за 2013 рік до судів у

зв’язку із скоєнням злочинів проти правосуддя надійшло 92 справи [48], за

2014 рік – 20 справ [49], за 2015 рік – 13 справ [50]. Але це жодним чином не

може свідчити про незначущість злочинів проти правосуддя взагалі та

неповаги до суду зокрема.

Як слушно зауважує С.С. Мірошниченко, заборона діяння виправдана

тоді, коли при відносно невеликій шкоді, яке завдає діяння, воно набуло

системної поширеності. І навпаки, якщо воно зустрічається рідко, але має

досить високий рівень суспільної небезпеки [114, с. 79].

Отже, оскільки в умовах сьогодення неповага до суду не є поодиноким

явищем, що підтверджується статистично, а також враховуючи суттєвий

рівень її суспільної небезпеки, вважаємо, що відносна поширеність неповаги

до суду є достатньою для її криміналізації як кримінального правопорушення

проти правосуддя. Зазначений висновок підтверджується і тим, що неповага

до суду як комплексне явище потребує пошуків нових засобів протидії.
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Наступним принципом криміналізації неповаги до суду як

кримінального правопорушення проти правосуддя є принцип домірності

позитивних та негативних наслідків такої криміналізації.

Його сутність полягає у тому, що передбачені законодавцем

криміналізація того чи іншого діяння має бути єдиним достатнім засобом

боротьби із ним. Для цього законодавець повинен бути стовідстоково

впевнений у максимальній позитивності соціальних результатів такої

криміналізації у порівняльному аспекті із обов’язковими негативними її

наслідками [180, с 220].

На наш погляд, негативними наслідками криміналізації неповаги до

суду можуть бути, зокрема необхідність застосування державою свого

апарату до діяльності зі встановлення вини особи у вчиненні відповідного

злочинного посягання, у позбавленні винної особи певних соціальних благ,

втрати суспільством трудових, інтелектуальних ресурсів у зв’язку з

притягненням винних до кримінальної відповідальності. Але необхідно

враховувати, що в результаті криміналізації неповаги до суду суспільство не

втрачатиме у значній мірі людські ресурси, проте така регламентація

неодмінно призведе до підвищення поваги у суспільстві до суду як органу

державної влади. Важливе значення матиме також загальна превенція при

існуванні у кримінальному законі відповідних складів злочинів.

Крім того, наявність в Кодексі України про адміністративні

правопорушення норми, спрямованої на захист суду від прояву неповаги до

нього, дає підстави стверджувати про комплексність даного правового

інституту, а також у потребі захисту авторитету суду всіма допустимими

правовими засобами.

У свою чергу, принцип кримінально-політичної адекватності

криміналізації за своєю суттю означає відповідність пропонованої

кримінально-правової норми основним тенденціям соціальної політики

суспільства і держави, рівню та характеру суспільної свідомості й стану

суспільної думки [127, с. 214].
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На наше переконання, відповідність криміналізації неповаги до суду

принципу кримінально-політичної адекватності криміналізації виявляється

досить яскраво. Як уже зазначалось, незалежність судової влади у

цивілізованому світі визнається найголовнішою гарантією якісного і

справедливого захисту Конституції та її цінностей, забезпечення законності

та правопорядку, підтримання стабільності в державі, об’єктивного і

неупередженого правосуддя, належної захищеності громадянина і його прав.

Відтак, рівень захисту осіб, що відправляють правосуддя, має бути на

особливому рівні.

Разом з тим, як слушно зазначено у постанові Пленуму Верховного

Суду України від 13.06.2007 № 8 «Про незалежність судової влади» гарантії

самостійності судів та незалежності суддів в Україні належним чином не

забезпечені. На практиці законодавчим органом, органами виконавчої влади,

їх посадовими особами ігнорується конституційний принцип поділу влади на

законодавчу, виконавчу та судову. Мають місце, зокрема спроби втручання в

організацію діяльності судів, вирішення конкретних судових справ,

перешкоджання здійсненню судами правосуддя на  визначених  законом

засадах, тиск на суддів тощо [142]. На жаль, на сьогоднішній день стан справ

у даній сфері правовідносин суттєво не змінився.

Враховуючи істотні державні перетворення, євроінтеграційні

прагнення України, вважаємо, що неповага до суду як комплексне явище

створює реальну загрозу перетворення України на державу, в якій не

дотримуються фундаментальні права та свободи людини і громадянина, а

відтак, запровадження відповідної кримінально-правової норми буде

політично адекватним та доречним. Отже, на наш погляд, криміналізація

неповаги до суду відповідає принципу кримінально-політичної адекватності.

Наступним в обраній класифікації є принцип конституційної

адекватності. Він виявляється перш за все у тому, що законодавчі новели

повинні ґрунтуватися на положеннях, що містяться в Конституції України

[124, с. 742]. Відтак, запровадження кримінальної відповідальності за
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неповагу до суду має узгоджуватись із конституційними нормами у сфері

правосуддя.

Конституція України у статті 129 проголошує, що за неповагу до суду і

судді винні особи притягаються до юридичної відповідальності [69]. Вказана

норма Основного Закону кореспондується із положеннями статті 49 Закону

України «Про судоустрій і статус суддів», відповідно до якої прояв неповаги

до суду чи судді з боку осіб, які є учасниками процесу або присутні в

судовому засіданні, тягне за собою відповідальність, установлену законом

[148].

Приписи даних нормативних актів вказують на особливе значення

авторитету суду у процесі становлення та розбудови України як правової

держави. Це пояснюється тим, що порушення і попрання авторитету суду як

органу державної влади, який відправляє правосуддя, суттєво підриває

основи правового ладу і національної безпеки України, а відтак, може

поставити під загрозу конституційний лад в державі.

Отже, безумовно вбачається, що загальні конституційні положення

вимагають шанобливого ставлення до суду і суддів, а відтак, криміналізація

неповаги до суду, на наше переконання, сприятиме утвердженню авторитету

судової влади, посиленню її незалежності та, як наслідок, підвищенню

загального рівня якості правосуддя. Отже, ідея криміналізації неповаги до

суду відповідатиме принципу конституційної адекватності.

Аналізуючи принцип системно-правової несуперечності криміналізації,

необхідно зазначити, що його сутність полягає в необхідності усвідомити, чи

не суперечить криміналізація діяння нормам інших галузей права, тобто чи

не оголошує вона злочинним допущене або дозволене іншим законом

[124, с. 743]. Отже, дотримання зазначеного принципу здійснюється не

шляхом обов’язкової відмови від криміналізації того, що могло б виявитися

побічно чи прямо дозволеним іншою галуззю законодавства, але з

прийняттям альтернативного рішення: або відмовою від криміналізації, або

скасуванням норми, що перешкоджає криміналізації [180, с. 231].
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Так, у Розділі XVIII КК України законодавцем об’єднано злочини, які

посягають на інтереси правосуддя. При цьому, особливість цього розділу

полягає у тому, що в ньому об’єднано як діяння, що порушують нормальну

діяльність суду, так і діяння, що порушують роботу правоохоронних органів.

Натомість питанню кримінально-правовому захисту суду від прояву

неповаги до нього законодавцем взагалі не приділено уваги.

Певною мірою судді є захищеними від втручання в будь-якій формі в їх

діяльність з метою перешкодити виконанню ним службових обов’язків або

добитися винесення неправосудного рішення (ч. 1 ст. 376 КК України).

Однак, неповага до суду законодавцем не розглядається як одна із

кримінально караних форм такого втручання, а відтак, відповідальність за

прояв такої неповаги є виключно адміністративною. Натомість, процесуальні

кодекси інших галузей права визначають тільки загальні правила поведінки

учасників процесу у судовому засіданні.

Отже, на наше переконання, запровадження в Україні кримінальної

відповідальності за неповагу до суду не тільки не суперечитиме правовим

нормам інших галузей, але й забезпечить належну кримінально-правову

охорону авторитету суду.

Наступним принципом криміналізації неповаги до суду є принцип

міжнародно-правової необхідності та допустимості криміналізації.

Цей принцип покликаний забезпечувати приведення кримінального

законодавства у відповідність до прийнятих на себе Україною міжнародних

зобов’язань щодо боротьби зі злочинністю, а також здійснювати попередню

оцінку пропонованих змін кримінального закону з позиції його відповідності

названим зобов’язанням [124, с. 644].

Незалежність і недоторканність суддів є невід’ємною ознакою правової

держави та однією з фундаментальних засад демократичного суспільства.

Як наголошується у Рекомендації № R (94) 12 Комітету міністрів Ради

Європи державам-членам щодо незалежності, ефективності та ролі суддів,

незалежність судів є передумовою верховенства права та основоположною
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гарантією справедливого суду. Незалежність і недоторканність суддів не є

привілеєм суддівського корпусу, а встановлюється з метою забезпечення і дії

принципу верховенства права та права осіб на справедливе правосуддя [150].

Право кожного на незалежний і безсторонній суд закріплено

міжнародними актами, передусім Загальною декларацією прав людини

(стаття 10) [42] та Конвенцією про захист прав людини і основоположних

свобод (стаття 6) [67]. Крім того, як уже було з’ясовано, Модельний

кримінальний кодекс для держав – учасниць СНД, схвалений Україною

визначає неповагу до суду саме як кримінально каране діяння (ст. 333).

Отже, враховуючи міжнародні законодавчі акти у досліджуваній сфері

правовідносин, а також позитивний досвід зарубіжних країн у сфері протидії

неповазі до суду, вважаємо, що її криміналізація як кримінального

правопорушення проти правосуддя в Україні є цілком логічною та

необхідною. Таким чином, ідея криміналізації неповаги до суду, на наше

переконання, відповідає принципу міжнародно-правової необхідності та

допустимості.

Важливим принципом криміналізації неповаги до суду, згідно з

обраною класифікацією, також є принцип процесуальної здійсненності

кримінального переслідування. Його сутність полягає у тому, що норма

кримінального закону буде практично функціональною і достатньо

ефективною лише у разі, коли є реальна можливість доведення всіх ознак

злочину [124, с. 745].

Принцип процесуальної здійсненності кримінального переслідування

містить дві складові: процесуальну здійсненність переслідування та наявність

матеріальних ресурсів для його здійснення.

Як зазначає В.М. Кудрявцев, будь-яка ознака складу злочину повинна

бути сформульована так, щоб факт її існування у більшості випадків міг бути

виявленим та доведеним із достатнім ступенем достовірності, процесуально

допустимими діями, без шкоди для моралі та соціально позитивних

міжособистісних зв’язків людей [96, с. 232].
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При цьому, ця вимога поширюється як на об’єктивні елементи діяння,

так і на всі істотні моменти суб’єктивної сторони злочину. Необхідно

зазначити, що переважна більшість злочинів проти правосуддя є

формальними за своїм складом. Отже, при кваліфікації неповаги до суду саме

як кримінального правопорушення, на наш погляд, необхідно встановлювати

у кожному випадку форму такої неповаги, спосіб її прояву та місце

кримінального правопорушення. Враховуючи зазначене, неповага до суду як

форма прояву правового нігілізму підлягає кримінально-правовому

регулюванню, за своїм характером допускає зовнішній контроль, а відтак

піддається доведенню.

Викладене свідчить про цілком реальну процесуальну здійсненність

кримінального переслідування за неповагу до суду.

Крім того, запровадження окремої статті в Кримінальному кодексі

України, яка буде передбачати відповідальність за неповагу до суду, не

потребуватиме додаткових витрат коштів Державного бюджету України. У

свою чергу, матеріальні ресурси для реалізації кримінально-правової

заборони неповаги до суду як негативного соціального явища вже існують та

не є занадто великими.

Щодо принципу відсутності прогалин закону та ненадмірності

заборони необхідно зазначити, що його суть полягає у ретельному підході до

визначення кримінальних норм.

У даному контексті слід зауважити, що вітчизняна система

кримінального законодавства будується на основі правил законодавчої

техніки, завдяки яким вона здобуває властивість бути точним виразником

вимог кримінально-правової політики. Вказане зумовлює необхідність

неухильно дотримуватися правил внутрішньої погодженості права, а також

цілої низки похідних від нього вимог в процесі переведення кримінально-

правової політики на мову кримінального закону.

Із аналізу регламентованих Розділом ХVIII Кримінального кодексу

України «Злочини проти правосуддя» статей вбачається, що криміналізація



68

неповаги до суду як форми прояву правового нігілізму по відношенню до

суду жодним чином не вплине на утворення або знищення кваліфікованих

складів злочинів проти правосуддя або складів із привілейованими

обставинами, а також не зумовить створення інших спеціальних складів

злочинів у досліджуваному розділі.

Отже, на наш погляд, запропонована новела не створить в

кримінальному законі прогалини або надмірності.

Наступним принципом криміналізації, згідно з обраною класифікацією,

є принцип визначеності та єдності термінології.

Так, конструювання кримінально-правових норм вимагає дотримання

певних правил і прийомів законодавчої техніки з метою досягнення

відповідності між формою закону і його сутністю, задумом законодавця і його

втіленням [11, с. 52]. Із наведеного випливає, що процес законодавчого

закріплення в Кримінальному кодексі України неповаги до суду як злочину

проти правосуддя має чітко відповідати правилам законодавчої техніки, таким

як: стрункість кримінально-правової норми, однаковість використання

технічних прийомів її побудови, витриманість атрибутики, максимальна

компактність викладу, строгість стилю, ясність мови, визначеність

термінології.

Необхідно зазначити, що з огляду на віднесення законодавцем неповаги

до суду до адміністративних правопорушень в юридичній конструкції

вітчизняного кримінального закону відсутній термін «неповага до суду». Так,

згідно зі статтею 185-3 Кодексу України про адміністративні

правопорушення, під неповагою до суду слід розуміти злісне ухилення від

явки в суд свідка, потерпілого, позивача, відповідача або непідкорення

зазначених осіб та інших громадян розпорядженню головуючого чи

порушення порядку під час судового засідання, а так само вчинення будь-ким

дій, які свідчать про явну зневагу до суду або встановлених у суді правил [62].

Із наведеної диспозиції статті вбачається справедливе питання: які дії

слід вважати як такі, що свідчать про явну зневагу до суду або встановлених у
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суді правил, адже дана соціальна категорія є оціночною. На наш погляд,

законодавче тлумачення терміну «неповага до суду» та нерозривно

пов’язаних із нею дефініцій, які передбачається використовувати в

кримінальному законі, буде сприяти правильному його застосуванню, адже

юридична термінологія є найважливішим компонентом законодавчої техніки.

При цьому вкрай необхідно забезпечити змістовну та термінологічну

відповідність норм адміністративного та кримінального законодавства у

відповідній сфері правовідносин.

Важливе значення в теорії криміналізації також відіграє принцип

повноти складу злочину.

Так, процес криміналізації діяння потребує чітко вивіреного

визначення його складу, повний та детальний опис усіх ознак, які визначають

його карність [73, с. 338]. Отже, використання принципу повноти складу

неповаги до суду як кримінального правопорушення проти правосуддя

означає дослідження якості застосування нормотворчої техніки.

Враховуючи, що неповага до суду є комплексним явищем, диспозицію

зазначеної статті буде вироблено під час опрацювання її об’єктивних ознак.

Але, у будь-якому разі, виходячи з підстав розмежування неповаги до суду як

адміністративного правопорушення та саме як кримінального

правопорушення, під нею передбачається розуміти винятково цинічну образу

судді або інших учасників судового розгляду, злісне ухилення від явки в суд

свідка, потерпілого, позивача, відповідача чи інших осіб, що призводить до

систематичного зриву судових засідань, невиконання законних вимог

головуючого, а також інше грубе порушення встановленого у суді порядку.

Крім того, буде досліджено певні кваліфікуючі ознаки такого діяння.

Отже, неповагу до суду, на наше переконання, можливо чітко

регламентувати на законодавчому рівні, досить повно визначити склад

зазначеного кримінального правопорушення, здійснити повний та детальний

опис усіх його ознак, виходячи із вимог диспозиції статті. Відтак, принцип
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повноти складу неповаги до суду як кримінального правопорушення проти

правосуддя буде дотримано.

Фундаментальним принципом теорії криміналізації згідно з обраною

нами класифікацією також є принцип домірності санкції та економії репресії.

Очевидно, що норми кримінального права є особливими порівняно з

іншими галузевими утвореннями, а відтак, заборони інших галузей права

сприймаються суспільством менш імперативними вже в силу менш жорстких

санкцій, що передбачаються за їхнє порушення [126, с. 192].

Якщо аналізувати принцип домірності санкції та економії репресії

методом від зворотнього, безумовно вбачається, що його порушення має

місце за умови надмірної криміналізації, тобто у випадку створення

дублюючих складів злочину або абсолютно недоцільних спеціальних складів

злочинів. Є.А. Бавбєкова, досліджуючи самовільне зайняття земельних

ділянок, зауважила, що після накладення адміністративного стягнення

порушники сплачували незначний розмір штрафу і продовжували

використовувати самовільно зайняті ділянки. Отже, заходи

адміністративного впливу далеко не завжди здатні зупиняти

правопорушення, тому необхідним є введення за таке діяння кримінальної

відповідальності [9, с. 159].

Безумовно, співставлення таких діянь як «самовільне зайняття

земельної ділянки» та «неповага до суду» є недоречним, однак, в обох

випадках, на наш погляд, підґрунтям для запровадження нової кримінально-

правової норми є те, що засоби інших галузей права нездатні ефективно

протидіяти їм. Криміналізація неповаги до суду буде спрямована на усунення

зазначеного діяння як явища об’єктивної дійсності, а не її причин.

При цьому криміналізація неповаги до суду як кримінальне

правопорушення скоріше матиме превентивну мету, а тому санкція статті не

передбачатиме позбавлення волі. Тому, про її надмірність не доводиться

говорити.
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Таким чином, неповага до суду як негативне соціальне явище, на наш

погляд, відповідає фундаментальним соціально-правовим підставам та

принципам теорії криміналізації, а відтак, закріплення зазначеного

протиправного діяння у КК України як кримінального правопорушення

проти правосуддя видається теоретично обґрунтованим.
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ВИСНОВКИ ДО РОЗДІЛУ 1

Підсумовуючи викладене у першому розділі зазначимо, що протягом

всього історичного періоду становлення України як незалежної та суверенної

держави законодавець намагався дієво протидіяти злочинам проти

правосуддя, у тому числі і неповазі до суду, шляхом запровадження

відповідних кримінально-правових норм.

На зміст та якість відповідальності за неповагу до суду у вигляді, що

існує, суттєво вплинула нестабільність суспільних відносин, обумовлена

перебуванням українських земель під впливом різних держав та, як наслідок,

нерівномірним розвитком національної системи законодавства.

Так, ще за часів існування Київської Русі було запроваджено

спеціалізований захист осіб, які відправляють правосуддя, від втручання у їх

діяльність у формі насильства, вбивства, прояву злісної неповаги. За

князівського періоду на українських землях неповага до суду та інші

посягання, спрямовані проти правосуддя, кваліфікувались як злочини проти

вищої державної влади. Натомість, у литовсько-польську добу на

українських землях вперше було відмежовано судову владу від

адміністративної та, відповідно, сформовано інститут професійних суддів.

Козацько-гетьманський період характеризується звичаєвим кримінальним

правом. Вагомі надбання у сфері захисту суду і суддів припадають також на

період перебування українських земель у складі Російської імперії. Зокрема

слід відзначити Соборне уложення 1649 р.; Артикул Військовий Петра І 1715

р.; «Права, за якими судиться малоросійський народ» 1743 р.; Уложення про

покарання кримінальні і виправні 1845 р.; Кримінальне уложення 1903 р.

Отже, інститут відповідальності за неповагу до суду у цей час був

розроблений достатньо повно і всебічно. Вперше правосуддя розглянуто як

об’єкт кримінально-правової охорони. У радянський період було прийнято

Кримінальні кодекси УРСР 1922 р. та 1926 р., КК України 1960 р., а також

спеціальний Закон СРСР «Про відповідальність за неповагу до суду» 1989 р.

Натомість, із проголошенням незалежності України законодавець
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регламентував неповагу до суду виключно як адміністративне

правопорушення.

Таким чином, криміналізація неповаги до суду, на наше переконання, є

логічною з огляду на історію протидії зазначеному соціальному явищу на

теренах сучасної України.

Зазначену тезу підтверджує і зарубіжний досвід, адже у законодавствах

майже всіх країн Європи (зокрема, Бельгії, Голландії (Нідерландів), Іспанії,

Федеративній Республіці Німеччина, Франції, Швеції) неповага до суду є

кримінально караним діянням. Так, під неповагою до суду, як правило,

розуміють образу судді. Відповідні норми кореспондуються також із

кримінальними законами країн-учасниць СНД, в яких неповага до суду є

злочином проти правосуддя. Виключення становлять лише Молдова,

Узбекистан та Україна.

Крім того, у країнах англо-саксонської правової сім’ї (Великобританія,

Сполучені Штати Америки) та окремих державах мусульманського права

також встановлена кримінальна відповідальність за неповагу до суду. Отже,

ідея запровадження в Україні кримінальної відповідальності за неповагу до

суду, на наше переконання, відповідає провідному зарубіжному досвіду.

Аргументація доцільності криміналізації неповаги до суду в України

нами здійснювалась із урахуванням підстав та принципів теорії

криміналізації. Зокрема, за результатами аналізу наукових підходів до

розуміння сутності і змісту зазначених правових категорій в якості єдиної і

достатньої підстави криміналізації нами було обрано та досліджено

суспільну небезпеку неповаги до суду.

Принципи криміналізації неповаги до суду, у свою чергу, були поділені

на соціально-психологічні (відносна поширеність діяння, домірність

позитивних та негативних наслідків криміналізації, кримінально-політична

адекватність криміналізація) та системно-правові (конституційна

адекватність, системно-правова несуперечність, міжнародно-правова

необхідність та допустимість, процесуальне здійснення переслідування,
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відсутність прогалин закону та не надмірності заборони, визначеність та

єдність термінології, повнота складу, домірність санкції та економія

репресії).

За результатами дослідження зазначеного питання ми дійшли

висновку, що концептуально ідея криміналізації неповаги до суду

узгоджується з умовами сьогодення, а безпосередньо зазначене протиправне

діяння відповідає фундаментальним соціально-правовим підставам та

принципам криміналізації неповаги до суду.
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РОЗДІЛ 2

ЮРИДИКО-ДОГМАТИЧНІ ПІДСТАВИ КРИМІНАЛІЗАЦІЇ

НЕПОВАГИ ДО СУДУ: ДОСВІД ТЕОРЕТИКО-ПРАВОВОГО

МОДЕЛЮВАННЯ КРИМІНАЛЬНОГО ПРАВОПОРУШЕННЯ

2.2. Об’єкт неповаги до суду як належна складова кримінально-

правової охорони

Правова захищеність судової влади є одним із обов’язкових елементів

її зміцнення, підвищення авторитету, а відтак вона має багатогранний

характер. Реалізуючи функцію правосуддя, судова влада безпосередньо, а

також органи і особи, які сприяють у реалізації названої функції, потребують

належного та достатнього кримінально-правового захисту.

Кримінально-правова характеристика будь-якого злочинного діяння

завжди нерозривно пов’язана з характеристикою його ознак (елементів)

складу злочину – сукупності встановлених у кримінальному законі

юридичних ознак (об’єктивних і суб’єктивних), що визначають вчинене

суспільно небезпечне діяння як злочинне [75, с. 89]. Такі ознаки

характеризуються нормами Загальної та Особливої частин КК України.

Відповідно до частини 1 статті 2 КК України підставою кримінальної

відповідальності є вчинення особою суспільно небезпечного діяння, що

містить у собі склад злочину, передбаченого Кримінальним Кодексом. Таким

чином, склад злочину є єдиною і достатньою підставою кримінальної

відповідальності. Встановлення його ознак у конкретному суспільно

небезпечному діянні означає, що є все необхідне для притягнення особи до

кримінальної відповідальності.

Викладене вище дає підстави стверджувати, що у науці кримінального

права вчення про склад злочину займає особливе місце з огляду на його



76

значимість для вирішення питань щодо злочинності і не злочинності діянь,

правильної кваліфікації вчиненого, вірного застосування закону, а також з

огляду на те, що в межах безпосередньо вчення про склад злочину

досліджуються всі основні інститути кримінального права.

Так, у законодавчій практиці саме за допомогою складу злочину

аргументується та здійснюється криміналізація (декриміналізація) суспільно

небезпечних діянь, відтак склад злочину і вчення про нього у своїй

сукупності утворюють той інструмент, за допомогою якого законодавець і

здійснює кримінальну політику в галузі криміналізації діянь [76, с. 93].

Об’єднання законодавчих конструкцій злочинів проти правосуддя в

межах одного розділу КК України обумовлювалось, головним чином,

якісною своєрідністю суспільних відносин, що порушуються цими діяннями.

На нашу думку, законодавець під злочинами проти правосуддя

визначає суспільно небезпечні діяння, спрямовані проти державної влади і

які посягають на встановлену законом діяльність суду та органів, що

забезпечують їх діяльність, а також сприяють реалізації завдань, досягненню

цілей правосуддя.

Із назви Розділу XVIII КК України вбачається, що центральне місце

серед цих відносин належить процесуальній діяльності суду з відправлення

правосуддя. В юридичній літературі неодноразово зазначалось, що злочини

проти правосуддя завжди пов’язані зі специфікою діяльності органів

правосуддя, тому інші посягання, які порушують їх нормальну роботу, але не

пов’язані з особливостями правосуддя, є злочинами проти авторитету органів

державної влади, органів місцевого самоврядування та об’єднань громадян,

інтересів державної служби або злочини у сфері службової діяльності та

професійної діяльності, пов’язаної з наданням публічних послуг тощо.

Необхідно зазначити, що загальне вчення про об’єкт злочину не є

предметом нашої роботи, однак висвітлення концептуальних підходів щодо

його визначення є нагальним в контексті здійснення кримінально-правової
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характеристики неповаги до суду як кримінального правопорушення проти

правосуддя.

Визнання суспільних відносин об’єктом злочинних посягань тривалий

час не належало до дискусійних питань кримінального права з огляду на

існування в юридичних колах єдиної, узгодженої позиції з даного питання.

Як слушно зауважує В.Я. Тацій, хоча до сьогодні найбільш поширеною

є теорія об’єкта злочину як суспільних відносин (Піонтковський А.А.,

Коржанський М.Й., Глістін В.К. та ін.), простежуються намагання окремих

дослідників відійти від прийнятого розуміння об’єкту злочину як суспільних

відносин з огляду на існуючі за радянських часів абстрактні умоглядні

ідеологічні постулати, штучно запроваджені у дійсність [176, с. 127].

Так, можна виділити декілька фундаментальних підходів в

досліджуваній сфері правовідносин серед вітчизняних та зарубіжних

науковців. Зокрема, на думку А.А. Дріля, Г.П. Новосьолова, об’єктом

злочину є людина або її суб’єктивні права [121, с. 60]. У свою чергу,

Є.В. Фесенко та П.П. Андрушко пропонують під об’єктом злочину розуміти

соціальні цінності [5, с. 66], натомість С.Б. Гавриш [24, с. 21] і А.В. Наумов –

правові блага [120, с. 306]. Під об’єктом злочину також пропонувалось

розуміти інтереси (Каїржанов Є.К., Винокуров В.М.) тощо.

На думку В.П. Ємельянова, суспільні відносини як універсальний

об’єкт злочину відображені, переважно, у дослідженнях із Загальної частини

кримінального права. У свою чергу, в Особливій частині кримінального

права між суспільними відносинами і конкретними благами та цінностями як

об’єктами злочинів, як правило, ставиться знак рівності [41, с. 2].

Необхідно зауважити, що більшість із цих підходів не є новими,

оскільки розвиток права відбувається у руслі двох напрямків сприйняття

правового матеріалу – наступності (у межах національного права, тобто в

історичному вимірі) і запозичення (з іноземного права, тобто у

географічному вимірі), які органічно взаємозалежні і нерозривні [1, с. 5]. В

пошуках більш досконалої термінології для позначення об’єкта злочину
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допускається звуження змісту поняття об’єкта злочину до певного елементу

суспільних відносин.

З огляду на викладене, вважаємо, що теорія суспільних відносин як

об’єкта злочину виглядає переконливою та найбільш прийнятною в контексті

здійснення кримінально-правової характеристики неповаги до суду як

кримінального правопорушення проти правосуддя в України. При цьому, на

наш погляд, поняття „суспільні відносини” як об’єкт злочину, з огляду на

його обсяг і зміст, є більш ємким і змістовно включає в себе так чи інакше

охоронювані законом блага й інтереси та цінності, а відтак, з точки зору

наукового підходу, є найбільш прийнятним.

Вагому роль у правильному з’ясуванні об’єкта будь-якого

кримінального правопорушення і «механізму» злочинного посягання на

нього відіграє відповідна класифікація об’єктів злочину.

Як і будь-яке складне явище, охоронювані кримінальним правом

суспільні відносини прийнято класифікувати, тобто розподіляти на окремі і в

той же час взаємопов’язані класи, відповідно до найбільш істотних ознак, які

властиві цим предметам класифікації і відрізняють їх від предметів інших

родів. Найбільш визнаною і поширеною в науці кримінального права є

триступенева класифікація об’єктів злочину «по вертикалі» – залежно від

ступеня узагальнення суспільних відносин, які охороняються кримінальним

законом. Згідно з цією класифікацією виділяються загальний, родовий і

безпосередній об’єкти [128, с. 192].

Як слушно зауважує О.Ю. Вітко, загальний об’єкт утворює сукупність

усіх суспільних відносин, що поставлені під охорону чинного закону про

кримінальну відповідальність. Під родовим об’єктом розуміється об’єкт,

яким охоплюється певне коло тотожних чи однорідних за своєю соціальною

і економічною сутністю суспільних відносин. Безпосередній об’єкт злочину

становлять ті конкретні суспільні відносини, які поставлені під охорону

певної статті Особливої частини КК і яким злочином заподіюється або може

бути заподіяна істотна шкода [22, 153].
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У вітчизняній кримінально-правовій науці окрім триступеневої

класифікації вчені визначають також видовий об’єкт злочину, що являє

собою вхідну в родовий об’єкт групу тісно пов’язаних між собою суспільних

відносин.

По горизонталі безпосередній об’єкт прийнято класифікувати на

основний та додатковий. Останній, натомість, диференціюється на

обов’язковий і необов’язковий (факультативний) [176, С. 113-115].

Основному об’єкту шкода заподіюється в першу чергу,  адже він завжди

лежить у площині та входить до складу родового об’єкта злочину.

Натомість, додатковому безпосередньому об’єкту шкода заподіюється не в

обов’язковому порядку, і він не є сутністю даного злочину та не лежить у

площині відповідного родового об’єкта [35, с. 19].

Отже, наведена загальноприйнята класифікація об’єктів зумовлена

тим, що один і той же злочин може посягати на різне коло суспільних

відносин.

Дослідження об’єкта неповаги до суду як кримінального

правопорушення проти правосуддя буде проводитись на основі викладених

загальнотеоретичних аспектів та наведеної вище класифікації.

В юридичній літературі висловлюються різні думки щодо розуміння

об’єктів злочинів проти правосуддя, передбачених Розділом XVIIІ Особливої

частини Кримінального кодексу України, що робить дискусійним питання

визначення об’єкта неповаги до суду як кримінального правопорушення.

На думку Ю.В. Александрова родовим об’єктом злочинів проти

правосуддя є відносини, що пов’язані з регламентованим законодавством

відправленням судами правосуддя [79, с.572].

Натомість, М.І. Бажанов, Ю.В. Баулін, В.І. Борисов вважають, що

злочини проти правосуддя порушують нормальну діяльність не тільки

судової влади, а й органів, що сприяють процесуальній діяльності із

виконання судом функції правосуддя [77, с.457].
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На переконання С.Є. Дідика, родовим об’єктом злочинів проти

правосуддя є встановлений законодавством та поставлений під охорону

нормами кримінального законодавства порядок відносин у суспільстві, що

забезпечує нормальну діяльність правосуддя, органів та осіб, що сприяють

його належному здійсненню [36, с. 119].

У свою чергу, А. Г. Мартіросян визначає родовий об’єкт у злочинах

проти правосуддя як суспільні відносини, що забезпечують необхідні умови

для нормальної діяльності суду щодо здійснення правосуддя, що включає сам

порядок його відправлення, а також винесення законного, обґрунтованого і

справедливого судового акту [108, с. 489].

Необхідно зазначити, що на сьогоднішній день у вітчизняній

кримінально-правовій науці простежується певна концепція класифікації

злочинів проти правосуддя.

Зокрема, на переконання М.І. Бажанова, Ю.В. Бауліна, В.І. Борисова

усі злочини, передбачені у Розділі XVIII КК України «Злочини проти

правосуддя», доцільно класифікувати на такі групи:

1) злочини, які посягають на конституційні засади діяльності суду,

органів досудового слідства та прокуратури, до яких відносяться: завідомо

незаконні затримання, привід, арешт або тримання під вартою (ст.371);

притягнення завідомо невинного до кримінальної відповідальності (ст.372);

примушування давати показання (ст.373); порушення права на захист

(ст.374); постановлення суддею (суддями) завідомо неправосудного вироку,

рішення, ухвали або постанови (ст.375); втручання в діяльність судових

органів (ст.376); незаконне втручання в роботу автоматизованої системи

документообігу суду; перешкоджання з’явленню свідка, потерпілого,

експерта, примушування їх до відмови від давання показань чи висновку

(ст.386); втручання в діяльність захисника чи представника особи (ст.397);

2) злочини, які посягають на життя, здоров’я, особисту безпеку,

власність суддів та інших учасників судочинства, до яких відносяться:

посягання на життя судді, народного засідателя чи присяжного у зв’язку з їх
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діяльністю, пов’язаною із здійсненням правосуддя (ст.379); посягання на

життя захисника чи представника особи у зв’язку з діяльністю, пов’язаною з

наданням правової допомоги (ст.400); погроза або насильство щодо судді,

народного засідателя чи присяжного (ст.377); погроза або насильство щодо

захисника чи представника особи (ст.398); умисне знищення або

пошкодження майна судді, народного засідателя чи присяжного (ст.378);

умисне знищення або пошкодження майна захисника чи представника особи

(ст.399);

3) злочини, які посягають на відносини, що забезпечують одержання

достовірних доказів та істинних висновків у справі, до яких відносяться:

завідомо неправдиве повідомлення про вчинення злочину (ст.383); завідомо

неправдиве показання (ст.384); відмова свідка від давання показань або

відмова експерта чи перекладача від виконання покладених на них обов’язків

(ст.385);

4) злочини, які посягають на відносини, що забезпечують своєчасне

розкриття та припинення злочинних посягань, до яких відносяться: невжиття

заходів безпеки щодо осіб, взятих під захист (ст.380); розголошення

відомостей про заходи безпеки щодо особи, взятої під захист (ст. 381);

розголошення даних досудового слідства або дізнання (ст. 387);

приховування злочину (ст.396);

5) злочини, які посягають на відносини, що забезпечують належне

виконання рішень, вироків, ухвал, постанов суду і призначеного покарання,

до яких відносяться: невиконання судового рішення (ст. 382); незаконні дії

щодо майна на яке накладено арешт, або яке описане чи підлягає конфіскації

(ст.388); ухилення від покарання, не пов’язаного з позбавленням волі

(ст.389); ухилення від відбування покарання у виді обмеження волі та у виді

позбавлення волі (ст.390); злісна непокора вимогам адміністрації виправної

установи (ст.391); дії, що дезорганізують роботу виправних установ (ст.392);

втеча з місця позбавлення волі, або з-під варти (ст.393); втеча із
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спеціалізованого лікувального закладу (ст.394); порушення правил

адміністративного нагляду (ст.395) [74, с. 8-10].

Наведена кримінально-правова класифікація видається прийнятною у

контексті опрацювання об’єкта неповаги до суду.

Таким чином, вважаємо, що за умови криміналізації неповаги до суду

як кримінального правопорушення проти правосуддя під родовим об’єктом

такої неповаги слід розуміти відносини, пов’язані з чітко регламентованим

законодавством порядком відправлення правосуддя.

Правовідносини у сфері правосуддя являють собою складну

інтерферовану систему, в якій її  елементи, що складають предмет різних

галузей права, взаємно переплітаються, доповнюють один одного на основі

єдності принципів і концептуальних цільових засад, закріплених у

Конституції України. Поряд із цим, у вітчизняній науці кримінально-правова

характеристика неповаги до суду як форми прояву правового нігілізму не

здійснювалась. Тому, на наш погляд, у контексті криміналізації неповаги до

суду доцільно розглянути концептуальні підходи до безпосереднього об’єкта

неповаги до суду.

В науково-практичному коментарі до КК України в якості об’єкта

злочинів проти правосуддя здебільшого називають: „правосуддя в частині

забезпечення законного затримання, приводу, арешту або тримання під

вартою, а також конституційне право людини на свободу і особисту

недоторканість”, “правосуддя в частині забезпечення доведеності вини,”

“встановлений законом порядок здійснення правосуддя”, „нормальна робота

правосуддя та інтереси й права підозрюваного”, „порядок здійснення

правосуддя в частині реалізації загального конституційного принципу

незалежності суддів при відправленні правосуддя”, “встановлений порядок

реалізації конституційних засад здійснення судочинства” тощо [118, С. 935,

939, 940, 948, 949].

При цьому питання щодо визначення безпосереднього об’єкта

неповаги до суду у вітчизняній кримінальній науці ніколи не розглядалось з
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огляду на не регламентованість вказаного протиправного діяння як

кримінального правопорушення проти правосуддя, що змушує нас

звернутись до підходів зарубіжних науковців. Зокрема, певний інтерес в

контексті визначення об’єктивних ознак неповаги до суду викликають

напрацювання російських вчених у відповідній сфері правовідносин.

Так, А.В. Федоров вважає, що в якості безпосереднього об’єкта

неповаги до суду слід розглядати суспільні відносини по здійсненню

діяльності суду, визначеної законом, а також реалізації судової влади, яка

полягає в розгляді та вирішенні за змістом підвідомчих суду справ шляхом

конституційного, цивільного, господарського, адміністративного та

кримінального судочинства. Поряд із цим вчений зазначає, що неправильним

є твердження про те, що безпосередній об’єкт неповаги до суду включає в

якості самостійної складової суспільні відносини фізичної та моральної

захищеності учасників конституційного, цивільного, господарського,

адміністративного або господарського судочинства та їх близьких

[188, с. 88].

На думку Ю.І. Кулєшова безпосередній об’єкт неповаги до суду

характеризується як сукупність суспільних відносин, що виникають у процесі

діяльності суду при здійсненні судочинства [97, с. 29].

Викладена правова позиція, на наш погляд, видається більш

аргументованою, оскільки при посяганні на будь-яку частину суспільних

відносин такі відносини страждають взагалі. Будь-які зміни, які належать до

певної складової таких суспільних відносин, змінюють властивості самої

системи або руйнують її цілісність взагалі.

Соціальна значущість процесуальної діяльності суду і дотримання її

форми полягає у тому, що вона забезпечує дотримання принципу законності

при здійсненні судочинства, створює умови для встановлення істини у

справі, містить гарантії захисту прав і законних інтересів сторін та інших

учасників судового процесу.
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Слід зауважити, що в теорії кримінального права відсутній єдиний

підхід до визначення правової категорії «правосуддя». Законодавець,

приймаючи в 2001 р. КК України та перейнявши основні тенденції

попередньо діючого КК України 1960 р., об’єднав правові норми за ознакою

родового об’єкта, зокрема, в окремому Розділі XVIII «Злочини проти

правосуддя». З огляду на те, що у вказаному розділі кримінальна

відповідальність передбачена не лише за злочини власне проти правосуддя, а

й за злочини, що вчинюються особами, які сприяють здійсненню правосуддя,

в юридичній літературі простежуються два підходи до визначення поняття

вказаної категорії.

За змістом першого підходу, який є традиційним, під правосуддям

розуміють правозастосовну діяльність суду з розгляду і вирішення у

встановленому законом процесуальному порядку віднесених до його

компетенції цивільних, господарських, кримінальних і адміністративних

справ для охорони прав та свобод людини і громадянина, прав і законних

інтересів юридичних осіб та інтересів держави [36, С. 318-319].

Другий підхід щодо розуміння правосуддя є дещо ширшим.

Прибічники такого підходу під правосуддям розуміють не лише

процесуальну діяльність судових органів, а й діяльність органів, що

сприяють здійсненню правосуддя, зокрема, органів дізнання, досудового

слідства, прокуратури та органів, які відають виконанням судових рішень,

вироків і призначених покарань [36, С. 320].

Законодавець і теорія кримінального права, як слушно зауважує

Н.Д. Квасневська, виходять з того, що всі склади злочинів даного розділу

спрямовані на охорону правосуддя, яке, „будучи  функцією судової влади,

відображає її сутність” [56, с. 71].

Отже, вважаємо, що під правосуддям як об'єктом неповаги до суду слід

розуміти впорядковану діяльність суду (судді), яка, по-перше, спрямована на

охорону природних прав людини (зокрема права на справедливий суд),

інтересів громадян, суспільства, держави; по-друге, здійснюється у формі
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цивільного, господарського, адміністративного, кримінального,

конституційного судочинства; по-третє, полягає у правозастосуванні, тобто в

ухваленні на основі норм права справедливих рішень у конкретних справах

[56, с. 72].

На переконання С.І. Дідика, під основним безпосереднім об’єктом

злочинів проти правосуддя потрібно розуміти охоронюваний кримінальним

законом конкретний порядок відносин між людьми в суспільстві, що

забезпечують нормальну діяльність судів, органів та осіб, що сприяють

належному здійсненню правосуддя [36, с. 320].

Більшість злочинів проти правосуддя з огляду на свою специфіку є

двооб’єктними, а деякі навіть багатооб’єктними. На думку Я.М. Кульберга,

при вчиненні окремих злочинів проти правосуддя спричиняється велика

шкода як інтересам правосуддя, так і особі, правам та інтересам громадян.

З даного приводу М.І. Бажанов підкреслював, що саме шляхом грубого

нехтування прав особистості й здійснюються посягання на основний

безпосередній об’єкт злочинів проти правосуддя [10, с. 11–12]. При цьому, на

переконання О.С. Горелика, правосуддя має самостійне, а не підпорядковане

значення [27, с. 134].

Активне дослідження безпосереднього об’єкта неповаги до суду

здійснювалось також іншими вченими.

Так, на думку М.Г. Іванова та Ю.І. Кулєшова об’єктом неповаги до

суду виступає нормальна діяльність суду по відправленню правосуддя [173];

на переконання А.С. Міхліна – інтереси правосуддя [173]; на погляд

А.В. Наумова – авторитет суду. У свою чергу, В.І. Колосов під об’єктом

неповаги до суду розглядає авторитет судової влади взагалі [173].

Натомість, правова позиція А.С. Горелика та Л.В. Лобанової зводиться

до того, що авторитет суду є настільки ж важливим атрибутом судової влади,

як і її незалежність [4, с. 74-75].

Крім того, 100% опитаних нами суддів, працівників правоохоронних

органів та науковців також зазначили, що неповага до суду за своєю суттю
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підриває авторитет і престиж правосуддя, 35% з них також висловили думку,

що неповага до суду має негативний вплив на престиж держави, закону та

суспільства, а також завдає моральної шкоди потерпілому шляхом посягання

на його честь та гідність. На питання відносно того, чи стикались опитані на

практиці з проявами неповаги до суду, 87,5% суддів, 74% працівників

правоохоронних органів та 81% науковців відповіли позитивно.

На наш погляд, дійсно, адресоване учасникам судового розгляду

непристойне висловлювання або інші дії, що мали місце під час судового

засідання, не лише зачіпають їх честь і гідність, а відверто свідчать про

зневагу до всієї судової процедури, а відтак, нівелюють суд як орган

державної влади, покликаний належним чином відправляти правосуддя.

Приймаючи до уваги наведені вище правові позиції науковців з

досліджуваного питання, а також результати проведеного анкетування,

вважаємо за доцільне під основним безпосереднім об’єктом неповаги до суду

розглядати суспільні відносини, покликані забезпечувати охоронюваний

кримінальним законом порядок відносин між учасниками судового розгляду,

що забезпечує нормальну діяльність суду і суддів по відправленню

правосуддя у спосіб та порядок, передбачені законом.

Розробляючи теоретико-правові засади криміналізації неповаги до суду

як злочину проти правосуддя, принципово важливим, на наш погляд,

видається також питання щодо визначення можливих додаткових об’єктів

неповаги до суду. Так, невід’ємним правом кожної особи, яка перебуває на

території України, є право на захист честі, гідності та репутації.

У статті 2 Загальної декларації прав людини визначено, що право на

життя, свободу, особисту недоторканність, повагу честі та гідності –

природні права людини, іманентні кожній особистості, реалізація і

забезпечення яких не залежить від «...політичного, правового або

міжнародного статусу держави чи території, до якої людина

належить...» [42].
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Із прийняттям в 1996 р. Конституції України на законодавчому рівні

найвищою соціальною цінністю в Україні проголошені людина, її життя і

здоров’я, честь і гідність, недоторканість і безпека. Відповідно до статті 68

Конституції України кожен зобов’язаний неухильно дотримуватися

Конституції України та законів України, не посягати на права і свободи,

честь і гідність інших людей. Крім того, в частині четвертій статті 129

досліджуваного нормативно-правового акту законодавець визначив, що за

неповагу до суду і судді винні особи притягаються до юридичної

відповідальності.

У контексті нашого дослідження необхідно визначитись із правовим

наповненням таких соціальних категорій як „честь” та „гідність”.

Із даного приводу Пленум Верховного Суду України в свої постанові

від 27.02.2009 № 1 «Про судову практику у справах про захист гідності та

честі фізичної особи, а також ділової репутації фізичної та юридичної особи»

вказав, що чинне законодавство не містить визначення понять гідності, честі

чи ділової  репутації, оскільки  вони  є  морально-етичними категоріями й

одночасно особистими немайновими правами, яким закон надає значення

самостійних об'єктів судового захисту. Також зазначено, що під гідністю слід

розуміти визнання цінності кожної фізичної особи як унікальної

біопсихосоціальної цінності, з честю пов’язується позитивна соціальна

оцінка особи в очах оточуючих, яка ґрунтується на відповідності її діянь

(поведінки) загальноприйнятим  уявленням про добро і зло, а під діловою

репутацією  фізичної  особи  розуміється  набута  особою суспільна оцінка  її

ділових  і  професійних  якостей  при  виконанні   нею трудових,  службових,

громадських чи інших обов'язків [146].

Відтак, честь і гідність є поняттями досить широкими, багатими за

змістом і глибоко діалектичними за своєю природою.

Відповідно до статей 94, 277 ЦК України, фізична чи юридична особа,

особисті немайнові права якої порушено внаслідок поширення про неї
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недостовірної інформації, має право на відповідь, а також на спростування

цієї інформації [207].

Вбачається, що особливого захисту досліджувані нематеріальні блага

потребують у випадках, коли закон пов’язує обов’язковість наявності у

особи, яка виконує особливі покладені на неї функції, високих моральних

якостей. Зокрема, зміст статті 55 Закону України «Про судоустрій і статус

суддів» містить вимоги, за якими суддя має об’єктивно, безсторонньо,

неупереджено, незалежно та справедливо здійснювати правосуддя,

підкоряючись лише закону та керуючись принципом верховенства права,

чесно і сумлінно виконувати обов’язки судді, дотримуватися морально-

етичних принципів поведінки судді, не вчиняти дій, що порочать звання

судді та принижують авторитет судової влади.

У відповідності до статті 1 Кодексу суддівської етики, затвердженого

ХІ черговим з’їздом суддів України 22 лютого 2013 року, суддя повинен бути

прикладом неухильного додержання вимог закону і принципу верховенства

права, присяги судді, а також дотримання високих стандартів поведінки з

метою зміцнення довіри громадян у чесність, незалежність, неупередженість

та справедливість суду. За приписами статті 5 вказаного нормативно-

правового акту незалежність судді під час здійснення правосуддя є

передумовою дії принципу верховенства права та невід’ємною складовою

справедливого суду [65].

Виходячи із викладеного вище, обов’язковим додатковим об’єктом

неповаги до суду, на наш погляд, можуть виступати честь та гідність судді

або репутація суду, оскільки посягання в даному випадку мають важливе

значення для відправлення правосуддя. Необхідно зазначити, що об’єктом

будь-якого злочинного посягання та суб’єктом охоронюваних кримінальним

законом суспільних відносин у сфері відправлення правосуддя є потерпілий.

У КК України законодавцем досить широко використовується термін

«потерпілий» (ст.ст. 37, 38, 43, 46, 66, 67, 76, 112, 115), проте він не має

законодавчого визначення.
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Більше того, у кримінально-правовій науці ще не запропоновано єдиної

загальновизнаної дефініції потерпілого від злочину, однак самостійність цієї

категорії та її вагомість для інших інститутів кримінального права є

беззаперечними [206, с. 3].

Досліджуючи об’єкт неповаги до суду як належної складової

кримінально-правової охорони в контексті криміналізації вказаного діяння як

злочину проти правосуддя, вважаємо за необхідне визначити та

охарактеризувати потерпілого від неповаги до суду.

Безумовно, питання про те, кого слід вважати потерпілим від неповаги

до суду, є дискусійним та потребує ґрунтовного наукового опрацювання. В

загальнотеоретичному аспекті прийнято вважати, що потерпілими від

злочинів проти правосуддя є учасники різноманітних судових процесів.

Потерпілий існує як носій охоронюваних кримінальним законом прав і

свобод, він на відміну від суб’єкта злочину не утворює самостійного

елемента злочину і проявляє свою юридичну сутність лише шляхом

фіксованої шкоди його інтересам. Саме ця обставина покладена в основу

кримінально-правового визначення злочину.

За загальним визначенням, наведеним у статті 55 КПК України,

потерпілим у кримінальному провадженні може бути фізична особа, якій

кримінальним правопорушенням завдано моральної, фізичної або майнової

шкоди, а також юридична особа, якій кримінальним правопорушенням

завдано майнової шкоди. Потерпілим є також особа, яка не є заявником, але

якій кримінальним правопорушенням завдана шкода і у зв’язку з цим вона

після початку кримінального провадження подала заяву про залучення її до

провадження як потерпілого [94].

З метою з’ясування потенційного кола осіб, які можуть виступати

потерпілими від неповаги до суду за умови криміналізації останньої як

кримінального правопорушення, нами також було проведено анкетування.

Так, за результатами анкетування 73% суддів судів загальної

юрисдикції, 78% працівників правоохоронних органів та 81% науковців



90

висловились, що потерпілими від неповаги до суду можуть виступати,

зокрема суддя, присяжний чи інша особа, яка бере участь у відправленні

правосуддя.

Поряд із цим, 7,1% опитаних висловили позицію, що потерпілими від

неповаги до суду, окрім суддів, присяжних також можуть бути інші учасники

судового розгляду у розумінні процесуального залежно від спрямованості

такої неповаги (заявник, цивільний позивач, відповідач, свідок, перекладач,

експерт, спеціаліст та інші).

На наш погляд, отримані результати анонімного опитування можна

покласти в основу дослідження, оскільки, як уже нами з’ясовано, додатковим

(факультативним) об’єктом неповаги до суду є честь та гідність судді,

присяжного. Тому цілком логічно припустити, що за умови прояву неповаги

до суду потерпілими від вказаного протиправного діяння будуть вказані

вище суб’єкти.

Крім того, вважаємо за доцільне зауважити, що вагому процесуальну

роль у здійсненні судочинства відіграє секретар судового засідання, оскільки

саме він здійснює судові виклики і повідомлення, перевіряє наявність та

з’ясовує причини відсутності осіб, яких було викликано до суду, забезпечує

фіксування судового засідання технічними засобами, веде журнал судового

засідання, оформлює матеріали справи тощо. Отже, у тому числі від

сумлінності виконання секретарем судового засідання своїх функціональних

обов’язків залежить дотримання порядку відправлення правосуддя та, як

наслідок, результат вирішення судової справи.

За таких умов, наш погляд, у разі прояву неповаги до суду до секретаря

судового засідання останній також може виступати потерпілим від неї.
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2.2. Проектна перспектива об’єктивної сторони неповаги до суду

У теорії кримінального права питання розуміння сутності та

визначення об’єктивної сторони складу злочину не є дискусійним, у зв’язку з

чим простежується єдність поглядів щодо розуміння поняття об'єктивної

сторони складу злочину.

Так, об’єктивна сторона злочину – це зовнішня сторона (зовнішнє

вираження) злочину, що характеризується суспільно небезпечним діянням

(дією або бездіяльністю), суспільно небезпечними наслідками, причинним

зв’язком між діянням і суспільно небезпечними наслідками, місцем, часом,

обстановкою, способом, а також засобами вчинення злочину [78, С. 116-117].

Як слушно зауважує В.Я. Тацій, всі ознаки об’єктивної сторони

злочину з позиції опису (закріплення) у диспозиціях статей Особливої

частини КК прийнято поділяти на дві групи: обов’язкові (необхідні), до яких

належить діяння у формі дії або бездіяльності і факультативні – суспільно

небезпечні наслідки, причинний зв’язок між діянням і суспільно

небезпечними наслідками, місце, час, обстановка, спосіб і засоби (знаряддя)

вчинення злочину. Очевидно, що законодавець по-різному конструює

об’єктивну сторону складу злочину: в одних випадках має місце вказівка

лише на суспільно небезпечне діяння у формі дії чи бездіяльності; в інших,

крім діяння у диспозиції норми кримінального закону вказані суспільно

небезпечні наслідки і причинний зв’язок між ними [75, с. 111].

Ті склади злочинів, в яких об’єктивна сторона характеризується лише

суспільно небезпечним діянням, а «суспільно небезпечні наслідки не є

обов’язковою ознакою», в теорії кримінального права прийнято називати

формальними [68, с. 77].

У свою чергу, діяння є обов’язковою ознакою кожного складу злочину,

а відтак за своєю суттю має бути суспільно небезпечним і протиправним,

конкретним, свідомим і вольовим актом поведінки людини [73, с. 173].
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Цілком логічною видається теза, що суспільна небезпечність органічно

притаманна діянню, що й обумовлює необхідність його криміналізації, тобто

визнання його злочинним і караним.

Об’єктивна сторона злочинів проти правосуддя полягає в різних видах

перешкоджання чи протидії нормальній діяльності органів чи установ, які

здійснюють правосуддя, або діяльності уповноважених законом осіб, які

сприяють здійсненню судочинства [73, с. 169].

При цьому переважна більшість посягань на нормальну діяльність

щодо здійснення правосуддя сконструйована саме як злочини з формальним

складом (ст.ст. 372, 3761, 383-385, 387, 389, 390 КК України), а відтак, вони

визнаються закінченими з моменту вчинення суб’єктом зазначених у

диспозиціях відповідних статей діянь (дії чи бездіяльності).

Поряд із цим необхідно констатувати, що деякі діяння належать до

злочинів з матеріальним складом (ст.ст. 378, 380, 381 КК України) або

визнаються такими, коли передбачають настання певних наслідків як

кваліфікуючу ознаку складу злочину (наприклад, ч. 3 ст. 371, ч. 2 ст. 384, ч. 2

ст. 375, частини 2 і 3 ст. 377 КК України). У таких випадках злочин

вважається закінченим лише у разі настання тих наслідків, які передбачені

диспозицією відповідної статті (частини статті) КК України.

Окремі ж злочини проти правосуддя за своєю суттю є злочинами з так

званим усіченим складом, у яких момент закінчення злочину перенесений

законодавцем на більш ранню стадію вчинення діяння (наприклад, ст.ст. 379,

400 КК України) [78, с. 13].

Отже, неповага до суду за умови її криміналізації з огляду на свою

правову природу буде кримінальним правопорушенням проти правосуддя

саме із формальним складом, оскільки безпосередньо факт її прояву утворить

закінчений злочин.

На наш погляд, неповага до суду як комплексне соціальне явище з

об’єктивної сторони має певні спільні риси з хуліганством (ст. 296 КК

України), оскільки зазначені діяння однаково спрямовані на грубе порушення
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порядку (хуліганство – на порушення громадського порядку, неповага до

суду – на порушення процесуальної діяльності суду з відправлення

правосуддя) з мотивів явної неповаги до суспільства та, відповідно, суду.

При цьому грубе порушення порядку має супроводжуватись особливою

зухвалістю або винятковим цинізмом.

У досліджуваному аспекті вважаємо за необхідне звернутись до

правової позиції Верховного Суду України (далі – ВСУ), викладеної у

постанові від 22.12.2006 № 10 «Про судову практику у справах про

хуліганство». Так, Пленум ВСУ, надаючи кримінально-правову

характеристику хуліганству, зокрема роз’яснив, що кваліфікуючими

ознаками зазначеного діяння виступають особлива зухвалість або винятковий

цинізм.

За змістом п. 5 постанови ВСУ від 22.12.2006 № 10 «Про судову

практику у справах про хуліганство» особливій зухвалості притаманні такі

явища, як: знущання над особою, зрив масового заходу, тимчасове

припинення нормальної діяльності установи, підприємства чи організації,

рух громадського транспорту тощо.

У свою чергу, винятковий цинізм припускає демонстративну зневагу

до загальноприйнятих норм моралі, наприклад, проявом безсоромності чи

грубої непристойності,  знущанням над хворим, дитиною, особою похилого

віку або такою, яка перебувала у безпорадному стані, та ін. [147].

Отже, у контексті опрацювання об’єктивної сторони неповаги до суду

як кримінального правопорушення проти правосуддя вважаємо за доцільне

використовувати категорії «особлива зухвалість» та «винятковий цинізм» як

її неодмінні елементи саме у розумінні зазначеної вище постанови ВСУ. Це

пояснюється тим, що і «особлива зухвалість», і «винятковий цинізм» є

універсальними об’єктивно-суб’єктивними обставинами, які виявляються у

дійсності і як мотив, і як специфічна дія, що є очевидним як для оточуючих,

так і для винної особи.
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Неповага до суду полягає у діях, спрямованих перш за все на

порушення процесуальної діяльності суду з відправлення правосуддя,

авторитет суду та, відповідно, приниження честі і гідності осіб, що

здійснюють судочинство.

Питання щодо можливих форм неповаги до суду як кримінального

правопорушення проти правосуддя також було поставлено нами перед

суддями судів загальної юрисдикції, працівниками правоохоронних органів

та науковцями.

Результати проведеного анкетування свідчать про те, що: 1) 83%

опитаних суддів, 72% працівників правоохоронних органів та 58% науковців

під неповагою до суду розуміють винятково цинічну образу судді або інших

учасників судового розгляду; 2) 81 % опитаних суддів, 73% працівників

правоохоронних органів та 64% науковців висловили позицію, що формою

неповаги до суду, зокрема може бути злісне ухилення від явки в суд свідка,

потерпілого, позивача, відповідача чи інших осіб, що призвело до

систематичного зриву судових засідань; 3) 72 % опитаних суддів, 64 %

працівників правоохоронних органів та 70% науковців вважають, що

формою неповаги до суду є невиконання законних вимог головуючого;

4) 52 % суддів, 55 % працівників правоохоронних органів та 67 % науковців

під неповагою до суду розуміють інше грубе порушення встановленого у суді

порядку.

Неповага до суду є комплексним поняттям, а відтак, під цю категорію

можуть підпадати дії та вчинки як учасників процесу, так і слухачів, які

створюють перепони для відправлення правосуддя або свідчать про явно

цинічне ставлення до судочинства [61, с. 424].

На переконання І.Я. Русенко, неповагою до суду є некоректна

поведінка присутніх у залі судових засідання, образливі висловлювання на

адресу суду, невиконання законних вимог головуючого, зневажливе

ставлення до судочинства та правосуддя, хамство, вигуки тощо [157].
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Л.А. Остафійчук вважає, що термін «прояв неповаги до суду» взагалі

слід тлумачити як правопорушення, передбачені також у статтях 185-5

(перешкоджання явці до суду народного засідателя, присяжного) і 185-6

КУпАП (невжиття заходів щодо окремої ухвали суду), а також кримінальні

правопорушення, закріплені статтях 376 (втручання в діяльність судових

органів), 377 (погроза або насильство щодо судді, народного засідателя чи

присяжного), 382 (невиконання судового рішення), 385 (відмова свідка від

давання показань або відмова експерта чи перекладача від виконання

покладених на них обов'язків) і 386 (перешкоджання з'явленню свідка,

потерпілого, експерта, примушування їх до відмови від давання показань чи

висновку) КК України [126].

Позиція Л.А. Остафійчук у досліджуваному аспекті, на відміну від

позиції І.Я. Русенко, видається дещо помилковою, оскільки нею фактично

ототожнюються самостійні склади злочинів та правопорушень, а зміст даної

правової категорії втрачає будь-яку визначеність.

Отже, форми протиправних дій, зазначені в анкетуванні, більш повно

характеризують поняття «неповага до суду», оскільки всі вони так чи інакше

свідчать про винятково цинічне ставлення безпосередньо до судді та суду як

органу правосуддя, а відтак, певною мірою зачіпають честь і гідність осіб, які

відправляють правосуддя, та порушують нормальну діяльність суду.

Надаючи кримінально-правову характеристику винятково цинічній

образі як формі неповаги до суду, вважаємо за необхідне дослідити

ретроспективу правового тлумачення поняття «образа» та «винятковий

цинізм».

Протягом тривалої епохи державотворення та становлення України як

суверенної, правової держави питанням захисту честі та гідності особи

приділялась надзвичайно важлива увага. Відтак, очевидно, що з точки зору

походження юридичного поняття „образа” вважається найбільш давнім

словом та відноситься до давньоруського розуміння злочину взагалі. Так,

відповідно до положень Руської Правди, образити можна було як дією, так і
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словом: «Княжі статути знають і образу словом», де об’єктом злочину була

переважно честь жінки.

Загальна вербальна характеристика даного терміну репрезентує два її

види: афективну образу та неафективну образу.

Характерною ознакою для афективної образи є те, що дії відповідної

особи мають свою направленість та пов’язані з афективною уявою образника,

суперника тощо. Зокрема, Ю.В. Калашник стверджує, що зазвичай

фізіоологічний аффект, що віднайшов своє вираження в образі особи, є

відповідною реакцією на потужний емоціональний подразник [55, с. 137].

Діаметрально протилежним  по відношенню до афективної образи за

своєю суттю є неафективна образа, яка зазвичай завдається особою

усвідомлено та навмисно, тобто за відсутності фізіологічного афекту. Одним

із видів „неафективних образ” є саме неповага до суду, що виразилась у

винятково цинічній образі щодо судді, присяжного та інших учасників

судового розгляду тощо.

На думку М.Г. Іванова, Л.О. Букалерової, С.О. Сургая неповага за

своєю сутністю являє виражену в непристойній формі негативну оцінку

особистості потерпілого, яка має узагальнений характер та принижує честь і

гідність. Також вчені зазначають, що непристойна форма поведінки

суперечить загальновизнаним правилам поведінки людей в суспільстві та

спрямована викликати у потерпілого почуття образи та приниження [101,

с. 118].

О.В. Тимощук, досліджуючи досвід держав англосаксонської правової

системи та відзначаючи їх багатовікову традицію громадської поваги до суду

як важливої державної інституції, зазначає, що під неповагою до суду

розуміється будь-яке втручання у відправлення правосуддя, зокрема

передчасні публікації в пресі, переговори з присяжними, тиск на сторони та

свідків, недозволена поведінка в суді, невиконання вимог суду [109, с. 152].
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Позиція Іванова М.Г. зводиться до того, що під образою слід розуміти

оцінку моральних або професійних якостей учасників судового розгляду,

зроблену в цинічній, грубій, принизливій формі.

Аналогічної позиції дотримуються також Г.О. Єсаков, О.І. Рарог, О.І.

Чучаєв, на думку яких образа може виражатись у цинічній принизливій

оцінці моральних якостей учасників судового процесу (наприклад,

потерпілого) або їх професійних якостей (наприклад, експерта, спеціаліста

або перекладача); у заявах, зроблених у непристойній формі, про

зацікавленість у результаті розгляду справи, про неупередженість

(наприклад, прокурора, секретаря судового засідання) тощо. Образа може

бути завдана в усній або письмовій формі, а також шляхом відповідної дії

[39, с. 498].

Натомість, А.М. Олександров вважає, що під непристойною слід

розуміти цинічну поведінку, принизливу за своєю суттю, яка прямо

суперечить моральних нормам, засадам поведінки в суспільстві. Ряд вчених

(І.М. Тяжкова, К.Ф. Аміров, К.М. Харісов) обґрунтовують тезу, що склад

неповаги до суду як злочину проти правосуддя не потребує обов’язкової

наявності непристойної форми вираження неповаги [4, с. 89].

У контексті викладеного, непристойна форма дискредитації

потерпілого, на наше переконання, означає, що негативна оцінка його

особистості відбувається в явно цинічній манері спілкування між людьми.

При цьому цинічність не слід ототожнювати із непристойністю, оскільки

непристойність не передбачає умисності, натомість цинізм такою ознакою

володіє. В даному аспекті слід погодитись із Є.В. Кобзєвою, яка вважає, що

вживання оціночних ознак містить певну небезпеку негативного впливання

на результат криміналізації, їх кримінально правове тлумачення може

призвести до аморфності та невизначеності меж криміналізації неповаги до

суду, в той час, як питання про протиправність цього діяння фактично буде

вирішуватись особою, яка застосовує кримінально-правову норму [62, с. 3].
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Цілком логічною та аргументованою видається також позиція

О.О. Яковлєвої, згідно з якою образа є однією з найбільш емоціонально

забарвлених діянь, що зазвичай не мають достатніх, зрозумілих усім

критеріїв, за якими дію або слово слід розцінювати саме як образу [215,

с. 121].

Зокрема, на думку Г.В. Кусова, образа в соціальному аспекті має місце

у випадках, коли при наданні характеристики щодо особи вживаються

лайливі слова; особа ототожнюється з відходами життєдіяльності;

використовуються слова і вирази, які позначають антигромадську, соціально

шкідливу діяльність; використовуються зоосемантичні метафори, що

відсилають до назв тварин і підкреслюють певні негативні властивості

людини; використовуються слова з яскраво вираженою негативною оцінкою,

які відображають соціально засуджуване поведінка; використовуються слова,

що містять негативну оцінку поведінки людини, властивостей його

особистості без вказівки на конкретну діяльність тощо [4, с. 94].

В.П. Степалін вважає, що образа перш за все проявляється у

нецензурних висловлюваннях, загальній оцінці особистості накшталт

„свиня”, „ненормальний” тощо; плювок, ляпас тощо. При цьому, на його

переконання, неважливо, чи відповідає така оцінка дісності, головне, щоб

вона була висловлена у непристойній формі [181, с. 84].

В теорії психології образу прийнято розглядати в прямому та

опосередкованому значенні. Так, під прямою образою слід розуміти

характеристику особи, виражено в різко негативній формі, як правило, з

використанням ненормативної лексики. Опосередкована образа – це коли

образлива характеристика висловлюється завуальовано, як би ненароком, що

робить образу не менш сильною.

Опитані нами судді, прокурори, інші учасники судового розгляду та

науковці зазначають, що цинічна образа як форма прояву неповаги до суду

може завдаватись в усній формі, письмово (лист, малюнок) або певними

зухвалими діями, як то ляпас, плювок, непристойні жести тощо. Також серед
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опитаних осіб була висловлена думка, що неповага до суду може також

проявлятись в оголенні, сильних ударах по меблям під час судового розгляду

справи тощо.

Поряд із цим необхідно чітко розуміти, що образа не буде вважатись

неповагою до суду за умови наявності у відповідної особи особистісних

неприязних стосунків та життєвих обставин, не пов’язаних з участю у

судовому процесі.

Отже, синтезуючи наведені вище позиції науковців безумовно

вбачається, що винятково цинічна образа судді або інших учасників судового

розгляду особи у зв’язку з виконанням ними своїх службових обов’язків є

комплексним і досить об’ємним соціальним явищем, а відтак, є однією з

фундаментальних форм такої неповаги.

Відповідно до результатів анкетування, які співпадають із нашою

думкою, наступною формою неповаги до суду як кримінального

правопорушення проти правосуддя є злісне ухилення від явки в суд свідка,

потерпілого, позивача, відповідача чи інших осіб, що призвело до

систематичного зриву судових засідань.

Судовий захист, тобто право кожної людини на справедливий і

відкритий розгляд її справи в суді, виступає основною юридичною гарантією

прав і свобод людини. Право на судовий захист не підлягає жодним

обмеженням, а відтак є абсолютним. При цьому, судове рішення у

класичному розумінні його сутності повинно остаточно розв’язати переданий

до суду спір або встановити певний факт.

Строк розгляду судових справ має бути розумним, тобто найкоротшим

для вирішення справи, достатнім для надання своєчасного (без

невиправданих зволікань) судового захисту порушених прав, свобод та

інтересів (ст. 114 КПК України, ст. 157 ЦПК України, ст. 122 КАС України).

Всі нормативно-правові акти (як законодавчі, так і підзаконні), за

виключенням Конституції України, можуть лише визначати порядок

реалізації цього права, а не відмінити його чи встановити такі процедури, які
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б ускладнили або ж зробили по суті неможливим його реалізацію [112,

с. 389].

Поряд із цим необхідно зауважити, що безпосередньо порядок

судового захисту прав і законних інтересів фізичних та юридичних осіб є

достатньо регламентованим, адже основною рисою будь-якого судочинства є

суворість процесуальної форми, тобто детальна регламентація руху справ на

всіх стадіях процесу.

Однак, не зважаючи на вищевказані конституційні гарантії рівності

громадян, не зважаючи на закріплення в процесуальному законі принципу

рівності та змагальності сторін, на наше переконання, все ж таки зазначений

принцип порушується, коли має місце злісне ухилення від явки в суд свідка,

потерпілого, позивача, відповідача або інших учасників судового процесу,

що призводить до систематичного зриву судових засідань. Крім того,

порушуються і безпосередньо строки розгляду справ.

У КПК України законодавець чітко регламентував наслідки неприбуття

в суд обвинуваченого (ст. 323), прокурора і захисника (ст. 324), потерпілого

(ст. 325), цивільного позивача, цивільного відповідача, їх представників,

представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження

(ст. 326), свідка, спеціаліста, перекладача і експерта (ст. 327).

Так, якщо зазначені особи не прибудуть за викликом у судове

засідання, суд за загальним правилом відкладає судовий розгляд, призначає

дату нового засідання і вживає заходів до забезпечення їх прибуття до суду.

Подібний підхід законодавець застосував і в ЦПК України. Статтею

169 ЦПК України регламентовано, що суд відкладає розгляд справи, зокрема

у разі неявки в судове засідання однієї із сторін або будь-кого з інших осіб,

які беруть участь у справі, про яких нема відомостей, що їм вручені судові

повістки або першої неявки в судове засідання сторони або будь-кого з інших

осіб, які беруть участь у справі, оповіщених у встановленому порядку про час

і місце судового розгляду, якщо вони повідомили про причини неявки, які

судом визнано поважними.
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Відповідно ст. 170 ЦПК України у разі неявки в судове засідання

свідка, експерта, спеціаліста, перекладача суд заслуховує думку осіб, які

беруть участь у справі, про можливість розгляду справи за відсутності свідка,

експерта, спеціаліста, перекладача, які не з'явилися, та постановляє ухвалу

про продовження судового розгляду або про відкладення розгляду справи на

певний строк [208].

У свою чергу положеннями ст. 128 КАС України передбачено, що суд

відкладає розгляд справи в разі: неприбуття у судове засідання сторони

(сторін) або будь-кого з інших осіб, які беруть участь у справі, про яких

немає відомостей, що їм вручені повістки; неприбуття в судове засідання

позивача, належним чином повідомленого про дату, час і місце судового

розгляду, якщо від нього не надійшло заяви про розгляд справи за його

відсутності; неприбуття в судове засідання відповідача, який не є суб'єктом

владних повноважень, належним чином повідомленого про дату, час і місце

судового розгляду, якщо від нього не надійшло заяви про розгляд справи за

його відсутності; якщо суд визнав обов'язковою особисту участь особи, яка

бере участь у справі, у судовому розгляді, а вона не прибула.

Також, статтею 129 КАС України визначено, що якщо в судове

засідання не прибули свідок, експерт, спеціаліст, суд заслуховує думку осіб,

які беруть участь у справі, про можливість продовження судового розгляду

справи за відсутності свідка, експерта, спеціаліста, які не прибули, та

постановляє ухвалу про продовження судового розгляду або про оголошення

перерви. Одночасно суд може вирішити питання про привід свідка, експерта,

спеціаліста, які не прибули [64].

У ГПК України аналогічно з попередньо аналізованими кодексами

також передбачено підстави для відкладення розгляду справи. Отже,

відповідно до ст. 77 ГПК України господарський суд відкладає в межах

строків розгляд справи, коли за якихось обставин спір не може бути

вирішено в даному засіданні. Такою обставиною, зокрема є нез’явлення в

засідання представників сторін, інших учасників судового процесу [28].
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Отже, безумовно вбачається, що суди у випадку нез’явлення в судове

засідання свідка, потерпілого, позивача, відповідача або інших учасників

судового процесу, суди відкладають розгляд справи на певний строк.

Необхідно зазначити, що нерідкою є ситуація, коли сторони або інші

учасники судового процесу умисно затягують розгляд справи шляхом

ігнорування та систематичного нез’явлення в судове засідання. Тим самим

особи унеможливлюють розгляд судом справи по суті протягом розумного

строку.

Як уже зазначалось, відповідальність за злісне ухилення від явки в суд

свідка, потерпілого, позивача, відповідача, експерта, перекладача від явки в

суд сьогодні регламентована лише статтею 185-3 КУпАП.

У свою чергу, Європейський суд з прав людини, аналізуючи причини

затягування та розгляду, зокрема матеріалів кримінального провадження в

судах України неодноразово вказував на порушення ними п. 1 ст. 6 Конвенції

«Порушення права на розгляд справи судом протягом розумного строку та на

безсторонній суд» з підстав незабезпечення державними органами саме явки

учасників кримінального провадження для вчинення процесуальних дій, що

призвело до порушення розумних строків. Про такі порушення було

зазначено, зокрема у рішенні ЄСПЛ у справах «Коберник проти України»

[168] та «Рудніченко проти України» [169].

Аналізуючи передумови порушень розумних строків, ЄСПЛ вказав на

організаційні і технічні недоліки під час судового провадження в

національних судах України та незабезпечення державою явки інших

підсудних, свідків і постраждалих [162, с. 105]. На наш погляд, має місце і

прогалина у вітчизняному законодавстві з даного питання.

Так, у КПК України законодавець оперує термінами «неявка без

поважних причин», «ухилення від явки на виклик», «злісне ухилення від

явки». У ГПК України натомість міститься термін «ухилення від виконання

вказівок». У ЦПК України та КАС України аналогічні або подібні терміни

взагалі законодавцем не використовуються.
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Враховуючи, що зазначені вище терміни не мають законодавчого

визначення, судді судів загальної юрисдикції вимушені самостійно

тлумачити їх змістовне наповнення, що призводить до неузгодженої судової

практики та нівелювання основної функції суду як органу державної влади.

Для визначення таких правових категорій як «ухилення від явки на

виклик», нами було проведено анкетування відповідних фахівців у галузі

права.

За результатами анкетування 68 % опитаних суддів, 72 % опитаних

працівників правоохоронних органів, а також 64 % опитаних науковців

висловились, що під ухиленням від явки в суд без поважних причин слід

вважати ситуацію, коли особа, належним чином повідомлена про дату, час та

місце судового розгляду, лише одного разу не прибула в судове засідання, а в

наступному судовому засіданні не надасть належних та допустимих доказів

поважності причин такого неприбуття.

Натомість, 32% опитаних суддів, 28% працівників правоохоронних

органів та 41 % науковців, висловлюючи позицію щодо розуміння поняття

«ухилення від явки в суд», дійшли висновку, що в даному випадку буде мати

місце дворазова неявка без поважних причин за викликом.

Крім того, опитані поряд із ситуацією, коли особа ухиляється від явки в

суд, виокремили також «злісне ухилення від явки в суд». Зокрема, 58 %

опитаних суддів, 54 % опитаних працівників правоохоронних органів та 67%

опитаних науковців зауважили, що в такому випадку буде мати місце

ухилення три і більше рази від явки в суд поспіль без поважних причин. При

цьому, метою такого ухилення має бути систематичний зрив судових

засідань.

42 % опитаних суддів, 46 % опитаних працівників правоохоронних

органів та 33 % опитаних науковців не вважають, що злісне ухилення від

явки в суд обов’язково має бути спрямовано на систематичний зрив судового

засідання.
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На наш погляд, більш раціональним у контексті визначення злісного

ухилення ві явки в суд є перший підхід опитаних респондентів.

Таким чином, узагальнюючи отримані результати анкетування та

позиції науковців із досліджуваного питання, ми дійшли висновку, що

однією з кримінально караних форм неповаги до суду слід визначити злісне

ухилення від явки в суд свідка, потерпілого, позивача, відповідача чи інших

осіб, що призвело до систематичного зриву судових засідань.

В якості наступної форми неповаги до суду як кримінального

правопорушення проти правосуддя пропонуємо розглянути невиконання

законних вимог головуючого.

Аналізуючи сутність влади, В.П. Самохвалов зазначає, що справжня

влада – це формування такої залежності, за якої людина поступається владній

настанові не через страх або з розсудливості, а з власної волі, внаслідок

визнання і прийняття авторитетності, необхідності, вираженням якої є владна

настанова. Будь-яка влада тільки тоді є владою, коли її настанови, накази,

повеління сприймаються підвладними як дійсно обов’язкові та необхідні від

самого єства, а їх невиконання – як порушення правди життя [159, с. 14].

На наше переконання, судова влада у класичному розумінні її сутності

повинна мати наведені вище атрибути як неодмінні.

Ефективність судового захисту залежить не лише від досконалої

процедури розгляду справ, а й від дотримання сторонами та іншими

учасниками судового процесу розпоряджень головуючого.

Однак, слід констатувати, що в умовах сьогодення непоодинокими є

випадки нехтування законодавчо визначеними правилами поведінки у суді

під час здійснення судочинства, які являють собою певний судовий ритуал.

Так, відповідно до положень статті 329 КПК України особи, присутні у

залі судового засідання, при вході до нього суду та при виході суду повинні

встати [94]. Сторони кримінального провадження допитують свідків та

заявляють клопотання, подають заперечення стоячи і лише після надання їм

слова головуючим у судовому засіданні. Свідки, експерти, спеціалісти дають
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показання, стоячи на місці, призначеному для свідків. Особи, присутні в залі,

заслуховують вирок суду стоячи. Відхилення від цих правил допускається з

дозволу головуючого в судовому засіданні [94].

Сторони та учасники кримінального провадження, а також інші особи,

присутні в залі судового засідання, зобов’язані додержуватися порядку в

судовому засіданні і беззаперечно підкорятися відповідним розпорядженням

головуючого у судовому засіданні.

Сторони та учасники кримінального провадження звертаються до суду

«Ваша честь» або «Шановний суд». Матеріали, речі і документи передаються

головуючому в судовому засіданні через судового розпорядника [73, с. 204].

Аналогічні обов’язки присутніх у залі судового засідання передбачені

також ЦПК України, відповідно до ст. 161 якого особи, які беруть участь у

справі, свідки, перекладачі, експерти, спеціалісти звертаються до суду

словами «Ваша честь».

За приписами ст. 162 ЦПК України особи, присутні в залі судового

засідання, повинні встати, коли входить і виходить суд. Рішення суду особи,

присутні в залі, заслуховують стоячи. Особи, які беруть участь у справі,

свідки, експерти, спеціалісти, перекладачі дають пояснення, показання,

висновки, консультації тощо стоячи [208].

Відступ від вимог, встановлених частиною першою цієї статті,

допускається з дозволу головуючого.

Особи, які беруть участь у справі, передають документи та інші

матеріали головуючому через судового розпорядника.

Положення зазначених статей ЦПК України у повному обсязі

кореспондуються зі змістом ст. 134 КАС України, яка передбачає абсолютно

ідентичні обов’язки присутніх у залі судового засідання [64].

Дещо інший за процесуальною формою, але аналогічний за змістом

порядок ведення судового засідання передбачений ГПК України.

За приписами ст. 74 ГПК України учасники судового процесу, а також

інші особи, присутні в залі судового засідання, зобов’язані беззаперечно
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виконувати розпорядження головуючого, додержуватися в судовому

засіданні встановленого порядку та утримуватися від будь-яких дій, що

свідчать про явну зневагу до суду або встановлених у суді правил [28].

Отже, вимоги до поведінки осіб у судовому засіданні перш за все

спрямовані на забезпечення відправлення правосуддя на належному рівні, а

відтак, вони повинні бути уніфікованими та беззаперечними. У свою чергу,

відверте їх нехтування може створити такі умови, за яких суд буде

об’єктивно позбавлений можливості здійснювати судочинство.

У контексті аналізу зазначеної форми неповаги до суду слід

наголосити, що вимоги та розпорядження суддів при здійсненні ними своїх

повноважень мають бути обов’язковими для всіх без виключення державних

органів, громадських об’єднань, посадових осіб, інших юридичних та

фізичних осіб.

Вітчизняна правозастосовна практика з даного питання свідчить про те,

що під невиконанням вимог головуючого та порушенням встановленого у

суді порядку під час судового засідання у адміністративно-правовому аспекті

суди розуміють дії, прямо спрямовані на демонстрацію принизливої форми

оцінки ділових або особистих якостей судді, присяжного.

Так, 16.09.2001 Красилівський районний суд Хмельницької області під

час розгляду адміністративної справи № 2-а-6/11 за позовом ОСОБА_1 до

Волицької сільської ради про визнання протиправним рішення сесії

Волицької сільської ради, скасування свідоцтва про право власності на

нерухоме майно виніс ухвалу про видалення представника третьої особи із

зали судового засідання до його закінчення у зв’язку з проявом неповаги до

суду [186].

Мотивуючи рішення щодо необхідності видалення особи з зали

судових засідань, суд зазначив, що ОСОБА_4 неодноразово перебивав

головуючого по справі, порушував порядок судового засідання у вигляді

недозволених головуючим по справі реплік. Крім того, ОСОБА_4 звинуватив

суддю у тому, що останній при розгляді справи використовує недостовірні
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документи, чим провокує конфліктну ситуацію та проявляє

непрофесіоналізм.

Таким чином, суд дійшов висновку, що допустивши в принизливій

формі оцінку особистих професійних якостей головуючого по справі судді,

як непередбачену чинним законодавством підставу для відводу судді,

ОСОБА_4 цим проявив неповагу до суду.

Подібний правозастосовний підхід є усталеним у вітчизняній судовій

практиці.

У свою чергу, кримінально караним діянням за умови криміналізації

неповаги до суду як кримінального правопорушення проти правосуддя, на

наше переконання, мають визнаватись особливо зухвалі дії, які не лише

спрямовані на демонстрацію принизливої форми оцінки ділових або

особистих якостей судді, присяжного, а й такі, що обов’язково призводять до

систематичного зриву судового засідання.

З даного приводу нами також було проведено анкетування суддів,

працівників правоохоронних органів та, відповідно, науковців.

Результати анкетування свідчать про те, що формами таких дій можуть,

зокрема бути: особливо систематичні образливі звернення до суду (так

відповіли 58% опитаних суддів, 65% працівників правоохоронних органів та

57% науковців), кидання документів з підстав зневажливого ставлення до

судової процедури (так відповіли 51% опитаних суддів, 70% працівників

правоохоронних органів та 61% науковців); принципове не підведення

учасників судового розгляду при вході до зали судового засідання суду та,

відповідно, надання пояснень, показань, а також заслуховування рішень суду

сидячи без дозволу головуючого судді (так відповіли 74 % опитаних суддів,

61 % працівників правоохоронних органів та 70 % науковців), а також

постійне вигукування образливих реплік (так відповіли 55 % опитаних

суддів, 72 % працівників правоохоронних органів та 60% науковців).

Таким чином, систематичні образливі звернення до суду, зневажливе

кидання документів суду, принципове не підведення учасників судового
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розгляду при вході до зали судового засідання суду, надання пояснень,

показань, а також заслуховування рішень суду сидячи без дозволу

головуючого судді, постійне вигукування образливих реплік повинні

вчинятись з мотивів особливої зухвалості чи виняткового цинізму до

суду/суддів, а також всієї судової процедури є неповагою до суду.

Наступною формою неповаги до суду у кримінально-правовому аспекті

відповідно до результатів анкетування є інші грубі порушення встановленого

у суді порядку.

Необхідно зазначити, що передбачити на законодавчому рівні всі

форми прояву неповаги до суду неможливо з огляду на специфіку та

багатоманітність зазначеного протиправного діяння. Про це, зокрема

свідчить і вітчизняна судова практика з розгляду справ про адміністративні

правопорушення.

Так, 27.01.2016 Черкаський окружний адміністративний суд,

розглядаючи у відкритому судовому засіданні в залі суду адміністративну

справу № 823/15/16 за позовом ОСОБА_2 до Черкаського міського

управління юстиції Черкаської області, державного реєстратора ОСОБА_3,

третя особа на стороні відповідачів без самостійних вимог на предмет

спору ОСОБА_4 про скасування рішення, зазначив, що безпідставне

невиконання ухвали суду (ненадання витребуваних судом документів) за

своєю суттю є проявом неповаги до суду, оскільки така умисна поведінка

спрямована на перешкоджання вирішенню судом спору по суті [187].

У свою чергу, Апеляційний суд Львівської області під час розгляду

апеляційної скарги ОСОБА_1, представників ОСОБА_2, ОСОБА_3 на

постанову Шевченківського районного суду м. Львова від 16.11.2015 також

встановив факт прояву учасником судового розгляду неповаги до суду, але

зовсім за інших обставин [130].

Скаржник, на переконання суду, проявив неповагу до суду шляхом

висловлення звинувачень відносно слідчого судді Луців-Шумська Н.Л.

Зокрема, як зазначено у судовому рішенні, він без жодної аргументації
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заявив, що суддя: «вчинила дії з ознаками корупції в захист вчинення

злочинів», «суддя стала співучасником злочину та учасником злочинного

угрупування, яка вчиняє злочини щодо ОСОБА_1С.»

В якості ще однієї форми прояву неповаги до суду судді також

розглядають прибуття у судове засідання в стані алкогольного сп’яніння.

Зокрема, суддя Придніпровського районного суду м. Черкаси

Кучеренко В.Г. визнав ОСОБА_1 винним в скоєнні адміністративних

правопорушень передбачених ч.1 ст.185-3 КпАП України та притягнув його

до адміністративної відповідальності у вигляді штрафу в розмірі 340 (триста

сорок) грн. за те, що останній прибув у судове засідання за викликом суду з

явними ознаками алкогольного сп'яніння (помітне тремтіння рук, розв'язна

мова, відчувався різкий та сталий запах спиртного) [133].

Необхідно зазначити, що наведеним вище переліком діянь правова

категорія «неповага до суду» в адміністративно-правовому аспекті не

обмежується.

Яскравим прикладом є рішення Хмельницького міськрайонного суду

Хмельницької області, який направив матеріали адміністративного

провадження щодо ОСОБА_1 за ч. 1 ст. 185-3 КУпАП керівнику

Хмельницької місцевої прокуратури для відповідного реагування та

призначення фоноскопічної експертизи в даному провадженні [134].

Підставою для цього стали дії ОСОБА_1, який в присутності прокурора

Прокопчука В.М. та секретаря судового засідання Слюсар О.А. демонстрував

непристойні жести мастурбації, а також вчинення статевого акту по

відношенню до колегії суддів. Суд такі аморальні дії скаржника кваліфікував

саме як неповагу до суду у розумінні ст. 185-3 КУпАП.

У свою чергу, кримінально караним діянням за умови криміналізації

неповаги до суду як кримінального правопорушення проти правосуддя, на

наше переконання, мають визнаватись винятково цинічні дії осіб, спрямовані

на грубе порушення встановленого у суді порядку.
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З даного приводу нами також було проведено анкетування суддів,

працівників правоохоронних органів та, відповідно, науковців.

Результати анкетування свідчать про те, що формами таких дій можуть,

зокрема бути: невиконання судових рішень (так відповіли 68% опитаних

суддів, 65% працівників правоохоронних органів та 75% науковців),

безпідставні звинувачення на адресу суду під час судового розгляду (так

відповіли 51 % опитаних суддів, 58 % працівників правоохоронних органів та

55 % науковців); прибуття у судове засідання в стані алкогольного або

наркотичного сп’яніння (так відповіли 74 % опитаних суддів, 51 %

працівників правоохоронних органів та 60 % науковців), а також непристойні

жести тощо (так відповіли 55 % опитаних суддів, 52 % працівників

правоохоронних органів та 60% науковців).

Таким чином, результати анкетування, які співпадають із нашою

думкою та узгоджуються із правозастосовною практикою, свідчать про те,

що винятково цинічні дії осіб, спрямовані на грубе порушення встановленого

у суді порядку, також свідчать про зневагу всієї судової процедури, а відтак,

є однією з форм неповаги до суду.

Варто зазначити, що для характеристики об’єктивної сторони будь-

якого злочину в теоретичній та практичній площині важливе значення мають

такі його ознаки, як місце і час вчинення злочину, оскільки вони виступають

її факультативними ознаками.

Як слушно зауважує М.І. Бажанов, місце вчинення злочину – це певна

територія або інше місце, де відбувається суспільно небезпечне діяння і

настають його суспільно небезпечні наслідки. В свою чергу час вчинення

злочину – це певний відрізок (проміжок) часу, протягом якого відбувається

суспільно небезпечне діяння і настають суспільно небезпечні наслідки. В

статтях Особливої частини КК України час вчинення злочину як ознака

об’єктивної сторони описується дуже рідко. При цьому встановлення часу

вчинення злочину по кожній справі має важливе значення для вирішення

питання про чинність закону в часі [10].
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У науковій літературі підходи щодо місця та часу вчинення неповаги

до суду не є одностайними та узгодженими. На увагу заслуговує позиція,

згідно з якою завдати шкоду безпосередньому об’єкту неповаги до суду

можливо лише в тому випадку, коли відповідні дії вчиняються щодо суду не

тільки під час судового засідання, але і поза межами зали судових засідань.

Головне, щоб неповага до суду була нерозривно пов’язана з участю особи у

процесі відправлення правосуддя. Серед прихильників такої теорії необхідно

відмітити Ю.О. Красікова [120, с. 345].

На практиці дискусійними залишаються питання щодо можливості

кваліфікації діянь як неповаги до суду, які за своєю суттю відповідають її

змісту, однак були вчинені поза межами зали судових засідань.

Під судовим провадженням згідно з КПК України законодавець розуміє

кримінальне провадження у суді першої інстанції, яке включає підготовче

судове провадження, судовий розгляд і ухвалення та проголошення судового

рішення, провадження з перегляду судових рішень в апеляційному,

касаційному порядку, Верховним Судом України, а також за нововиявленими

обставинами [94].

В пункті 4 частини першої статті 3 КАС України передбачений дещо

інший термін «адміністративне судочинство», яке визначається як діяльність

адміністративних судів щодо розгляду і вирішення адміністративних справ у

порядку, встановленому цим Кодексом [64].

ЦПК України аналогічних визначень не містить, однак законодавець в

частині першій статті 1 вказаного нормативно-правового акту зазначив, що

завданнями цивільного судочинства є справедливий, неупереджений та

своєчасний розгляд і вирішення цивільних справ з метою захисту порушених,

невизнаних або оспорюваних прав, свобод чи інтересів фізичних осіб, прав та

інтересів юридичних осіб, інтересів держави [208].

Конституція України наголошує, що судочинство здійснюється

Конституційним Судом України та судами загальної юрисдикції. Якщо вести

мову про безпосередньо кримінальний процес, то відповідно до положень
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пункту 10 частини першої статті 3 КПК України кримінальне провадження за

своєю правовою природою охоплює стадію досудового розслідування і

судового провадження.

В даному випадку необхідно враховувати як характеристику об’єкта

посягання, так і, безпосередньо, назву статті – «Неповага до суду».

Очевидно, що діяльність суддів, присяжних, не обмежується лише їх

участю безпосередньо в судовому процесі. Так, певні судді, з огляду на їх

повноваження, проводять прийом громадян, здійснюють підготовку справи

до судового розгляду, завіряють виконавчі листи. Таким чином, винні

можуть образити вказаних осіб або проявити неповагу по відношенню до них

як до початку або в процесі судового розгляду, так і по його завершенню.

Аналогічна ситуація стосується і секретаря судового засідання як

процесуальної фігури.

Викладене дає можливість вивести наступну сентенцію: неповага до

суду за умови її кримінально-правової регламентації може бути вчинена на

всіх етапах судового процесу, по його завершенню, в перерві судового

засідання тощо.

Безумовно, судовий захист є найвищою гарантією забезпечення

справедливості, тому сутність правосуддя полягає, насамперед, у втіленні

судової влади у державі. Вважаємо, що із запровадженням кримінальної

відповідальності за неповагу до суду Україна задекларує своє прагнення до

європейської інтеграції та приведення вітчизняного законодавства у

відповідність до європейських стандартів та норм, оскільки таким чином

контроль за дотриманням судової процедури буде піднесено на новий рівень.
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2.3. Наукове обґрунтування модельних ознак суб’єкта неповаги до

суду

Нерозривність зв’язків суб’єктивного та об’єктивного в будь-якому

злочинному діянні є безперечним фактом. Згідно з теорією кримінального

права, поряд із об’єктивними ознаками, суб’єктивні ознаки кримінального

правопорушення є обов’язковими, самостійними елементами будь-якого

складу кримінального правопорушення.

Суб’єктивні ознаки кримінального правопорушення не є абстрактними

юридичними поняттями, що існують поза часом і простором, а людина, яка

живе в суспільстві і вчиняє суспільно-небезпечні протиправні дії.

Зокрема, відсутність суб’єкта виключає наявність складу

кримінального правопорушення загалом і зумовлює відсутність підстав для

притягнення особи до кримінальної відповідальності. Саме своїм суспільно

небезпечним діянням (об’єктивна сторона злочину) суб’єкт завдає шкоди

об’єкту посягання, діючи при цьому винно (суб’єктивна сторона) [209,

с. 125].

Необхідно зазначити, що реалізація конституційних принципів побудови

України як демократичної держави вимагає наявності чіткого механізму законного

й обґрунтованого притягнення особи до кримінальної відповідальності. Відтак, у

контексті характеристики неповаги до суду необхідно опрацювати суб’єкт

відповідного протиправного діяння у відповідності з сучасними положеннями,

пов’язаними як із новим етапом розвитку кримінального законодавства, так і з

послідовною необхідністю переосмислення відповідних правових категорій.

Відповідно до частини першої статті 18 КК України, суб’єктом злочину

є фізична осудна особа, яка вчинила злочин у віці, з якого відповідно до

цього кодексу може наставати кримінальна відповідальність. Наведене

визначення відображає зміст загального суб’єкта злочину. Крім загального

суб’єкта злочину структура багатьох статей кримінального закону
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передбачає також наявність суб’єктів, які крім загальних рис наділені

додатковими (спеціальними) ознаками, передбаченими диспозиціями статей

[212].

При структуруванні злочинів проти правосуддя в рамках Розділу XVIIІ

Кримінального кодексу України законодавець керувався принципом

спільності ознак суб’єктів злочинів, які передбачають наявність єдності

підстав класифікації. В практичному аспекті першочерговим видається

завдання відокремлення злочинів проти правосуддя, які вчиняються

спеціальним суб’єктом, від тих посягань, що можуть вчинюватись особами,

наділеними спеціальними ознаками [101, с. 26]. Остання група видається

мало чисельною, однак саме до неї слід віднести неповагу до суду за умови

криміналізації вказаного діяння як кримінального правопорушення проти

правосуддя.

У контексті вищенаведеного встановлення загального віку кримінальної

відповідальності за вчинення неповаги до суду є адекватною позицією в умовах

сьогодення, адже, з одного боку, вказане діяння є досить складним для

усвідомлення його характеру та суспільної небезпеки особами меншого віку, проте,

з іншого, неповага до суду не характеризується ні підвищеним ступенем суспільної

небезпеки, ні істотною розповсюдженістю серед осіб молодшого віку.

На думку В.В. Устименка, при здійсненні характеристики суб’єкта

неповаги до суду необхідно враховувати, що останній в об’єктивній дійсності

існує не сам по собі, а є нерозривно пов’язаним із іншими елементами

злочину [185, с. 45]. Відтак, необхідно більш глибоко та всебічно розкрити

ознаки суб’єкта в системі елементів складу неповаги до суду. Як вже було

встановлено під час опрацювання об’єктивних ознак досліджуваного

протиправного діяння, об’єктом неповаги до суду є суспільні відносини, що

виникають при відправленні правосуддя та передбачають наявність у особи,

яка посягає, певного правового положення (позивач, відповідач, підсудний

тощо). В свою чергу, Ю.А. Красіков обґрунтовує позицію, згідно з якою
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суб’єктом вказаного злочину може бути як учасник судового розгляду, так і

будь-яка інша особа.

На наш погляд, подібний підхід відповідає загальній ідеї визначення

суб’єкта неповаги до суду та цілком узгоджується зі змістом статті 49 Закону

України «Про судоустрій і статус суддів», відповідно до якої прояв неповаги

до суду чи судді з боку осіб, які є учасниками процесу або присутні в

судовому засіданні, тягне за собою відповідальність, установлену законом

[148].

Цікавою видається позиція Л.В. Лобанової з питань визначення

суб’єкта неповаги до суду, яка зводиться до наступного. Якщо досліджувати

суб’єкт вказаного протиправного діяння за допомогою зворотного методу,

вбачається, що ним не може бути особа, яка бере участь безпосередньо у

відправленні правосуддя. Об’єктивно, суддя, присяжний або інші особи, які

беруть участь у відправленні правосуддя, своїми вчинками здатні образити

гідність учасників судового процесу, що за своєю суттю означатиме прояв

неповаги до тієї функції, яку вони самі виконують, а, отже, і до суду.

Л.В. Лобанова зазначає, що образливі висловлювання суддів по відношенню

до учасників процесу дають підставу для притягнення їх до юридичної

відповідальності за зловживання відповідними повноваженнями [101].

Натомість, вважаємо, що суддя, присяжний апріорі не можуть бути

суб’єктами неповаги до суду як злочину проти правосуддя з огляду на

виконання ними функцій з розгляду і вирішення справ по суті. Так, у пункті

23 частини першої статті 3 КПК України законодавець визначив, що суддя –

це голова, заступник голови, суддя Верховного Суду України, Вищого

спеціалізованого суду з розгляду цивільних і кримінальних справ,

Апеляційного суду Автономної Республіки Крим, апеляційних судів

областей, міст Києва та Севастополя, районних, районних у містах, міських

та міськрайонних судів, які відповідно до Конституції України на

професійній основі уповноважені здійснювати правосуддя, а також

присяжний [94].
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Дещо інше визначення судді міститься в Кодексі адміністративного

судочинства України, відповідно до положень пункту 3 частини першої

статті 3 якого суд – це суддя адміністративного суду, який розглядає і

вирішує адміністративну справу одноособово, колегія суддів

адміністративного суду. Цивільний процесуальний кодекс України

визначення судді не передбачає.

Організація судової влади та здійснення правосуддя в Україні

регламентована Законом України від 02.06.2016 № 1402-VIII «Про

судоустрій і статус суддів». Згідно зі статтею 1 вказаного Закону, судова

влада в Україні відповідно до конституційних засад поділу влади

здійснюється незалежними та безсторонніми судами, утвореними законом

[148].

Судову владу реалізовують судді та, у визначених законом випадках,

присяжні шляхом здійснення правосуддя у рамках відповідних судових

процедур.

При цьому, законодавець регламентував принцип самостійності суддів,

який полягає в тому, що здійснюючи правосуддя, суди є незалежними від

будь-якого незаконного впливу. Суди здійснюють правосуддя на

основі Конституції і законів України та на засадах верховенства права.

Втручання у здійснення правосуддя, вплив на суд або суддів у будь-

який спосіб, неповага до суду чи суддів, збирання, зберігання, використання і

поширення інформації усно, письмово або в інший спосіб з метою

дискредитації суду або впливу на безсторонність суду, заклики до

невиконання судових рішень забороняються і мають наслідком

відповідальність, установлену законом [148].

У постанові Пленуму Верховного Суду України від 13.06.2007 № 8

«Про незалежність судової влади» визначено, що механізм забезпечення

незалежності судді включає в себе такі структурні елементи: особливий

порядок його призначення, притягнення до відповідальності, звільнення та

припинення повноважень; недоторканність та імунітет судді; незмінюваність
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судді; порядок здійснення правосуддя, визначений процесуальним законом,

таємниця ухвалення судового рішення; заборона втручання у здійснення

правосуддя; відповідальність за неповагу до суду чи судді; окремий порядок

фінансування та організаційне забезпечення діяльності судів, установлений

законом; належне матеріальне та соціальне забезпечення судді;

функціонування органів суддівського врядування та самоврядування;

визначені законом засоби забезпечення особистої безпеки судді, членів його

сім’ї, майна, а також інші засоби їх правового захисту; право судді на

відставку [142].

Отже, враховуючи, що суддя або інша особа, яка бере участь у

відправленні правосуддя, під час судового розгляду є службовою особою і

виконує покладені на неї службові обов’язки, у разі винятково цинічної

образи інших учасників судового розгляду, злісного ухилення від явки в суд

чи інше грубе порушення встановленого у суді порядку апріорі не може

розглядатись як суб’єкт неповаги до суду. В такому випадку дії останнього

будуть порушувати законну діяльність державного апарату влади і

управління, а також конституційні права та свободи потерпілого.

Доволі цікавим та специфічним видається правове положення

присяжних у вітчизняній системі судоустрою, яке, на наш погляд, доцільно

проаналізувати в рамках дослідження суб’єкта неповаги до суду.

Частина перша статті 63 Закону України «Про судоустрій і статус

суддів» визначає, що присяжним є особа, яка у випадках, визначених

процесуальним законом, та за її згодою вирішує справи у складі суду разом із

суддею або залучається до здійснення правосуддя. Присяжні виконують

обов’язки, визначені пунктами 1, 2, 4-6 частини сьомої статті 56 цього Закону

(частина друга статті 63) [148].

Із системного аналізу вітчизняного законодавства у відповідній сфері

правовідносин вбачається, що правовий статус присяжних істотно різниться

від суддівського та прокурорського, незважаючи на спільну мету та

визначені завдання. Присяжні є службовими особами, чиї протиправні дії в
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момент виконання своїх обов’язків порушують законну діяльність

державного (муніципального) апарату влади і управління. Тому, за умови

наявності всіх факторів та з урахуванням їх статусу, присяжні будуть

підлягати притягненню до кримінальної відповідальності за неповагу до суду

у випадку криміналізації вказаного протиправного діяння.

У контексті опрацювання суб’єктного складу неповаги до суду

необхідно зазначити, що важливий процесуальний статус у відправленні

правосуддя в порядку кримінального судочинства належить суб’єктам

державного обвинувачення.

Згідно з пунктом 19 частини першої статті 3 КПК України, сторони

кримінального провадження – з боку обвинувачення: слідчий, керівник

органу досудового розслідування, прокурор, а також потерпілий, його

представник та законний представник у випадках, установлених цим

Кодексом; з боку захисту: підозрюваний, обвинувачений (підсудний),

засуджений, виправданий, особа, стосовно якої передбачається застосування

примусових заходів медичного чи виховного характеру або вирішувалося

питання про їх застосування, їхні захисники та законні представники.

Відповідно до положень частини першої статті 2 Закону України «Про

державний захист працівників суду і правоохоронних органів»,

правоохоронні органи – органи прокуратури, внутрішніх справ, служби

безпеки, Військової служби правопорядку у Збройних Силах України, органи

охорони державного кордону, органи доходів і зборів, органи і установи

виконання покарань, слідчі ізолятори, органи  державного фінансового

контролю, рибоохорони, державної лісової  охорони, інші органи, які

здійснюють правозастосовні або правоохоронні  функції [140].

Із наведених правових норм вбачається, що державний обвинувач, який

виступає не лише стороною у справі, але і службовою особою, яка підтримує

обвинувачення від імені держави, також не може бути суб’єктом неповаги до

суду як злочину проти правосуддя з огляду на його процесуальний статус.

Вважаємо, що у випадку, якщо державний обвинувач образить учасників
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судового розгляду або безпосередньо осіб, які відправляють правосуддя, або

вчинить інші дії, які за своїм змістом можуть підпадати під ознаки неповаги

до суду, останні дії не будуть підлягати кримінально-правовій кваліфікації за

даною статтею.

Існування демократичного судового процесу, заснованого на

принципах змагальності сторін та їх рівності перед законом та судом, що

значною мірою забезпечуються шляхом гарантування права особи на правову

допомогу, неможливе без створення та функціонування інституту адвокатури

[164, с. 394].

У розумінні пункту 2 частини 1 статті 1 Закону України «Про

адвокатуру та адвокатську діяльність», адвокатська діяльність – це незалежна

професійна діяльність адвоката щодо здійснення захисту, представництва та

надання інших видів правової допомоги клієнту. В свою чергу адвокатом

визначена фізична особа, яка здійснює адвокатську діяльність на підставах та

в порядку, що передбачені Законом України «Про адвокатуру та адвокатську

діяльність» [136].

За своїм правовим положенням адвокат є незалежним професійним

радником з правових питань. Крім того, стаття 7 вказаного нормативно-

правового акту зазначає, що несумісною з діяльністю адвоката є: робота на

посадах осіб, зазначених у пункті 1 частини першої статті 4 Закону України

«Про засади запобігання і протидії корупції»; військова або альтернативна

(невійськова) служба; нотаріальна діяльність; судово-експертна діяльність.

При цьому, необхідно зазначити, що на відміну від судді і прокурора

адвокат не є службовою особою, чиї протиправні дії в момент виконання

своїх обов’язків порушують законну діяльність державного (місцевого)

апарату влади і управління. Тому, у разі, якщо адвокат проявить неповагу до

суду, яка буде відповідати кримінально-правовим ознакам, розкритим вище,

він, на наш погляд, може бути притягнутий до кримінальної відповідальності

за неповагу до суду.
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Отже, на наш погляд, суб’єктом неповаги до суду може бути будь-яка

осудна особа, якій до вчинення злочину виповнилось шістнадцять років

(загальний суб’єкт), окрім суддів, які безпосередньо відправляють

правосуддя, та прокурорів, які підтримують державне обвинувачення у суді,

При цьому, дії перелічених вище осіб у разі прояву ними неповаги до

суду у формі образи судді, присяжного або іншої особи, яка приймає участь у

відправленні правосуддя, не підлягають кримінально-правовій кваліфікації.

Вважаємо за необхідне зазначити, що українському кримінальному

законодавству притаманний також інститут заходів кримінально-правового

характеру щодо юридичних осіб за вчинення злочинів від їх імені чи в їх

інтересах з підстав, передбачених ст. 96-3 КК України.

Зокрема, серед підстав застосування заходів кримінально-правового

характеру щодо юридичної особи є вчинення її уповноваженою особою від

імені та в інтересах юридичної особи будь-якого зі злочинів, передбачених у

статтях 209 і 306, частинах першій і другій статті 368-3, частинах першій і

другій статті 368-4, статтях 369 і 369-2 КК України (п. 1 ч. 1 ст. 96-3 КК

України) [90].

На наш погляд, до цих норм доцільно додати також статтю, яка буде

передбачати і кримінальну відповідальність за неповагу до суду.

Отже, вчинення її уповноваженою особою від імені та в інтересах

юридичної особи цього кримінального правопорушення може бути

підставою для застосування до юридичної особи заходів кримінально-

правового характеру.
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2.4. Моделювання суб’єктивної сторони неповаги до суду

Наступним структурним елементом складу неповаги до суду є

суб’єктивна сторона. В загальнотеоретичному аспекті суб’єктивна сторона

злочину – це внутрішня сторона злочину, тобто психічна діяльність особи,

що відображає ставлення свідомості і волі до суспільно небезпечного діяння,

яке нею вчиняється, і до його наслідків. Необхідно зазначити, що зміст

суб’єктивної сторони складу злочину характеризують такі юридичні ознаки,

як вина, мотив та мета вчинення злочину. Вказані елементи

характеризуються тісним взаємозв’язком, проте їх зміст і значення у

кожному випадку вчинення злочину неоднакові [74, с. 186].

Н.А. Ломако вважає, що вина особи є основною, обов’язковою ознакою

будь-якого складу злочину, відтак вона визначає безпосередньо наявність

суб’єктивної сторони і значною мірою її зміст. Відсутність вини в діях особи

автоматично виключає суб’єктивну сторону, що, в свою чергу, обумовлює

відсутність складу злочину в тому чи іншому випадку. Також, на

переконання Н.А. Ломако у деяких злочинах, регламентованих КК України,

суб’єктивна сторона потребує встановлення мотиву і мети (факультативних в

таких випадках ознак). При цьому, вони мають юридико-теоретичне

значення обов’язкових лише у випадку їх регламентації в диспозиції

відповідної статті [102, с. 15]

Вважаємо, що встановлення всіх ознак суб’єктивної сторони неповаги

до суду за умови її криміналізації має стати завершальним етапом у

констатації наявності складу вказаного протиправного діяння як єдиної

підстави кримінальної відповідальності.

Законодавець у статті 62 Конституції України зауважив, що особа

вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана

кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному

порядку і встановлено обвинувальним вироком суду. Вказана конституційна
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норма кореспондується зі змістом статті 2 КК України. Також, вказані

положення знайшли своє подальше закріплення у статті 23 кримінального

закону, згідно з якою виною є психічне ставлення особи до вчинюваної дії чи

бездіяльності, передбаченої цим Кодексом, та її наслідків, виражене у формі

умислу або необережності.

У відповідності до частини першої статті 24 КК України, умисел

поділяється на прямий та непрямий. Прямим є умисел, якщо особа

усвідомлювала  суспільно небезпечний характер свого діяння (дії або

бездіяльності), передбачала його суспільно небезпечні наслідки і бажала їх

настання. В свою чергу, непрямим є умисел, якщо особа усвідомлювала

суспільно небезпечний характер свого діяння (дії або бездіяльності),

передбачала його суспільно небезпечні наслідки і хоча не бажала, але

свідомо припускала їх настання.

Необхідно зазначити, що чинна редакція статей 23, 24, 25 КК України

не дає можливості визначити конкретний зміст вини в злочинах з

формальним складом (до яких пропонується віднести неповагу до суду),

оскільки в них ставлення особи до наслідків передбачається як обов’язковий

елемент змісту вини в цілому, а також змісту умисної та необережної вини.

При цьому необхідно зазначити, що злочини з формальним складом

визнаються закінченими з моменту вчинення діяння і не потребують

настання і встановлення яких-небудь наслідків такого діяння, а, отже, можуть

вчинюватись суб’єктом лише з прямим умислом. Вважаємо за доцільне

підтримати позицію С.Є. Дідика, що інтелектуальна ознака умислу в

формальних злочинах містить лише усвідомлення суспільно небезпечного

характеру свого діяння. Таким чином, ставлення до наслідків в даному

контексті не виникає. Натомість, вольова ознака умислу обмежується

бажанням вчинити конкретне діяння.

На наш погляд, суб’єктивна сторона неповаги до суду характеризується

прямим умислом, оскільки суб’єкт такого кримінального правопорушення

повинен чітко усвідомлювати, що він своїми діями порушує процесуальну
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діяльність суду з відправлення правосуддя, а також принижує честь і гідність

судді, присяжного, або іншої особи, що приймає участь у відправленні

правосуддя, та обов’язково бажає цього.

Необхідно погодитись з позиціями О.С. Гореліка та Л.В. Лобанової, що

суб’єкт неповаги до суду під час вчинення вказаного протиправного діяння

не лише усвідомлює факт порушення процесуальної діяльності суду з

відправлення правосуддя та, відповідно, приниження честі та гідності

відповідного учасника судово-процесуальної діяльності, але і те, що обрана

ним форма поведінки є неприйнятною в суспільстві, що образливі дії або

висловлювання є проявом зневажливого ставлення до суду як носія судової

влади і здійснюваної ним функції правосуддя, а також бажає вчинити такі дії

[27, с. 114].

Отже, суддя має встановити спрямованість дій винної особи

безпосередньо на прояв неповаги до суду. Відтак, за умови відсутності такої

спрямованості автоматично виключається кваліфікація відповідного діяння,

а, отже, процесуальні аспекти встановлення форми вини неповаги до суду

можливі шляхом аналізу диспозиції вказаної статті.

Опрацьовуючи суб’єктивні ознаки неповаги до суду, вбачається, що

вина, будучи невід’ємною та обов’язковою ознакою суб’єктивної сторони

аналізованого діяння, не вичерпує змісту вказаного протиправного діяння,

адже важливу роль при встановленні суб’єктивної сторони неповаги до суду

відіграють такі структурні елементи, як мотив і мета.

На думку М.І. Бажанова, мотив і мету будь-якого складу злочину слід

розмежовувати наступним чином: мотив – це внутрішнє спонукання, рушійна

сила вчинку людини, що визначає його зміст і допомагає більш глибоко

розкрити психічне ставлення особи до вчиненого діяння. Натомість, під

метою слід розуміти уявлення про бажаний результат, якого прагне особа, що

визначає спрямованість діяння [74]. На відміну від вини мотив і мета в

структурі суб’єктивної сторони злочину є факультативними ознаками, тобто

такими, що в характеристиці суб’єктивної сторони різних злочинів можуть



124

відігравати різну роль: обов’язкових ознак, кваліфікуючих ознак або ознак,

що пом’якшують чи обтяжують покарання.

На наш погляд, мотив вчинення неповаги до суду не буде мати

істотного впливу на кваліфікацію діяння як такого з огляду на формальність

складу неповаги до суду, однак із даної тези не випливає, що його не

потрібно встановлювати.

Зі змісту ст. 91 КПК України вбачається, що у кримінальному

провадженні обов’язковому встановленню та з’ясуванню підлягають мотиви

і мета вчинення цього кримінального правопорушення.

Вважаємо, що мотиви, якими керується особа при прояві неповаги до

суду, можуть враховуватись судом при призначенні покарання в якості

обставин, що пом’якшують чи, навпаки, обтяжують покарання. Адже

встановлення мотивів прояву неповаги до суду дасть змогу з’ясувати, чи

прямим був умисел особи, та, відповідно, чи має таке діяння саме ознаки

кримінально караного.

Відтак, мотиви прояву неповаги до суду можуть бути самими

різноманітними: помста, бажання спровокувати конфлікт тощо. Крім того,

слід погодитись з Ю.В. Калашник, яка зазначає, що в умовах сьогодення

розповсюдженим мотивом прояву неповаги до суду у багатьох випадках є

хуліганство [54, С. 92-93].

За результатами кримінально-правової характеристики суб’єктивних

ознак неповаги до суду встановлено, що склад неповаги до суду є

формальним, відтак прояв неповаги до суду може вчинятись лише з прямим

умислом. Вказана сентенція дозволяє обґрунтовано вважати, що неповага до

суду, вчинена з необережності, буде виключати відповідальність за умови

криміналізації вказаного протиправного діяння як злочину проти правосуддя.
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Підсумовуючи викладене у другому розділі, зазначимо, що

невід’ємними елементами змодельованого складу неповаги до суду як

кримінального правопорушення проти правосуддя є об’єкт, об’єктивна

сторона, суб’єкт, суб’єктивна сторона.

У контексті аналізу об’єкта неповаги до суду нами була обрана теорія

суспільних відносин.

Отже, родовим об’єктом неповаги до суду, на наше переконання, є

суспільні відносини, пов’язані з регламентованим законодавством порядком

відправлення судами правосуддя.

Основний безпосередній об’єкт неповаги до суду становлять суспільні

відносини, покликані забезпечувати охоронюваний кримінальним законом

порядок відносин між учасниками судового розгляду, що забезпечує

нормальну діяльність суду і суддів по відправленню правосуддя у спосіб та

порядок, передбачені законом. У свою чергу, обов’язковим додатковим

об’єктом неповаги до суду є честь і гідність судді та репутація суду.

Також нами встановлено, що суб’єктом суспільних відносин у сфері

відправлення правосуддя є потерпілий. За результатами аналізу

процесуальних кодексів та проведеного анкетування із досліджуваного

питання, ми дійшли висновку, що потерпілими від неповаги до суду будуть

суддя, присяжні та секретар судового засідання залежно від спрямованості

такої неповаги.

Обґрунтовано, що неповага до суду за умови її криміналізації буде

кримінальним правопорушенням проти правосуддя саме із формальним

складом, оскільки безпосередньо факт її прояву утворить закінчений злочин.

Настання негативних наслідків у даному випадку не буде потребуватись.

Обов’язковою ознакою об’єктивної сторони неповаги до суду є

суспільно небезпечне діяння у формі дії. Відтак, на підставі аналізу

законодавства у відповідній сфері правовідносин, наукових підходів, а також

отриманих результатів анкетування, нами було виокремлено такі форми
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можливої неповаги до суду: винятково цинічну образу судді або інших

учасників судового розгляду; злісне ухилення від явки в суд свідка,

потерпілого, позивача, відповідача чи інших осіб, що призвело до

систематичного зриву судових засідань; невиконання законних вимог

головуючого, а також інше грубе порушення встановленого у суді порядку.

Часом вчинення неповаги до судді, присяжного, секретаря судового

засідання є період, протягом якого судова справа перебуває на вирішенні

суду. Це пояснюється тим, що процесуальна діяльність вказаних осіб не

обмежується лише веденням судового процесу. Відтак, винні особи можуть

вчинити відповідні протиправні дії як під час судового розгляду, так і поза

його межами, однак, виключно у зв’язку з відправленням останніми

правосуддя.

Суб’єктом неповаги до суду є будь-яка осудна особа, якій до вчинення

злочину виповнилось шістнадцять років, окрім суддів, які безпосередньо

відправляють правосуддя, та прокурорів, які підтримують державне

обвинувачення у суді. Поряд із цим обґрунтовано, що суб’єктом неповаги до

суду може бути також уповноважена особа від імені та в інтересах

юридичної особи.

Суб’єктивна сторона характеризується умисною формою вини.

Відсутність умислу у діях особи свідчить про відсутність складу злочину, а

отже і про відсутність підстав кримінальної відповідальності за неповагу до

суду.

Із урахуванням викладеного вище, ми вважаємо за доцільне

запропонувати доповнити Розділ XVIII КК України «Злочини проти

правосуддя» статтею 376-2 «Неповага до суду», диспозицію якої викласти у

такій редакції:

«Стаття 376-2. Неповага до суду

1. Неповага до суду, тобто винятково цинічна образа судді або інших

учасників судового розгляду, злісне ухилення від явки в суд свідка,

потерпілого, позивача, відповідача чи інших осіб, що призвело до
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систематичного зриву судових засідань, невиконання законних вимог

головуючого, а також інше грубе порушення встановленого у суді порядку –

карається…

2. Ті самі дії, вчинені групою осіб, або особою, раніше судимою за

неповагу до суду або втручання в діяльність судових органів, або службовою

особою – караються…».



РОЗДІЛ 3

СПЕЦІАЛЬНІ ПИТАННЯ ТЕОРЕТИКО-ПРАВОВОГО

МОДЕЛЮВАННЯ КРИМІНАЛЬНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ

ЗА НЕПОВАГУ ДО СУДУ

3.1. Відмежування кримінальної та адміністративної

відповідальності за неповагу до суду

Дослідження проблемних аспектів визначення спільних та відмінних

ознак окремих видів юридичної відповідальності в умовах сьогодення є

актуальним для вітчизняної правової науки. Ускладнення суспільних

відносин, виникнення нових сфер господарювання та управління,

принципова зміна поведінки громадян обумовлюють нагальну необхідність у

всебічному переосмисленні соціальної ролі юридичної відповідальності, її

сутності та ознак як важливого правового інституту, зокрема співвідношення

кримінальної та адміністративної відповідальності.

Як зазначає Л.П. Брич, у кримінально-правовій літературі термін

«розмежування» використовують для позначення процесів мислення і їхніх

результатів, що полягають у розрізненні різних явищ, понять, наприклад,

понять «об’єкт» і «предмет» правових досліджень; складів злочинів;

злочинів; норм кримінального права; статей; відповідальності; стадій;

співучасті; сукупності і конкуренції кримінально-правових норм;

нормативно-правових приписів, закріплених у Загальній частині КК України

тощо [17, С. 43-44].

Також, вчена звернулась до етимології даних правових дефініцій.

Зокрема, вона зазначила, що великий тлумачний словник української мови

надає такі поняття «розмежування»: «1. Розділяти …, проводячи,

визначаючи, встановлюючи межі // Роз’єднувати що-небудь, бути межею між
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чимось. 2. Відділяти одне від одного кого-, що-небудь. // Відділяти,

протиставляти одне одному кого, що-небудь. // Визначати межі чиїх-небудь

обов’язків, повноважень і т. ін.» [17, с. 53].

Очевидно, що розмежування складів адміністративних правопорушень

і злочинів має виключно важливе значення для розвитку адміністративно-

деліктної і кримінальної політики. Це пояснюється тим, що

у правозастосовній діяльності виникають труднощі в кваліфікації дій

правопорушників, які обумовлені, перш за все, недосконалістю

законодавства, що допускає неоднозначне тлумачення його окремих

положень і яке часто не містить чітких критеріїв розмежування

адміністративних правопорушень і злочинів.

Співвідносячи поняття «злочин» та «адміністративне

правопорушення», ми виходим із такого.

У ст. 11 КК України законодавець зазначив, злочином є передбачене

цим Кодексом суспільно небезпечне винне діяння (дія або бездіяльність),

вчинене суб'єктом злочину. Не є злочином дія або бездіяльність, яка хоча

формально і містить ознаки будь-якого діяння, передбаченого цим Кодексом,

але через малозначність не становить суспільної небезпеки, тобто не

заподіяла і не могла заподіяти істотної шкоди фізичній чи юридичній особі,

суспільству або державі [90].

У свою чергу, за приписами ст. 9 КУпАП адміністративним

правопорушенням (проступком) визнається протиправна, винна (умисна або

необережна) дія чи бездіяльність, яка посягає на громадський порядок,

власність, права і свободи громадян, на встановлений порядок управління і за

яку законом передбачено адміністративну відповідальність [66].

Адміністративна відповідальність за правопорушення, передбачені цим

Кодексом, настає, якщо ці порушення за своїм характером не тягнуть за

собою відповідно до закону кримінальної відповідальності.

Однак, висловлений законодавцем у частині другій аналізованої статті

КУпАП підхід, на переконання деяких науковців, є дещо застарілим.
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Зокрема, В.О. Навроцький вважає, що зміст частини другої статті 9 КУпАП

суперечить загальновизнаним принципам права, адже всі сумніви,

суперечності та вади законодавства повинні тлумачитись на користь

підозрюваного, обвинуваченого, підсудного чи засудженого [184, с. 489].

За таких умов, правило кваліфікації «усі сумніви – на користь особи,

діяння якої кваліфікується» своїм підґрунтям, має складову презумпції

невинуватості, закріпленої у ст. 63 Конституції України [79, с. 430].

З даного приводу Т.П. Мінка зауважив, що поняття адміністративного

проступку пов’язане з трансформаційними процесами у сфері кримінального

права [113, с. 187]. Отже, із наведених нормативних визначень вбачається,

що визначальним фактором відмежування є характер порушення.

Критерії розмежування злочинів і адміністративних правопорушень, як

зазначає вчнений, розглядалися з позицій застосування санкцій, статусу

суб’єктів юрисдикції, суб’єктів, які встановлювали заборони, визначення

галузевої належності адміністративної відповідальності, а також

відмежування проступків від злочинів за матеріальними ознаками цих діянь

[113, с. 188].

Так, критерії відмінності адміністративного правопорушення від

злочину також були висловлені Конституційним Судом України у справі за

конституційним поданням 50 народних депутатів України щодо

відповідності Конституції України (конституційності) окремих положень

статті 263 Кодексу України про адміністративні правопорушення та пункту 5

частини першої статті 11 Закону України «Про міліцію» (справа про строки

адміністративного затримання).

Зокрема, суд у своєму рішенні від 11.10.2011 по справі № 1-28/2011

зазначив, що відмінність адміністративного правопорушення від злочину

полягає, насамперед, у тому, що воно є менш суспільно небезпечним [151].

Проте, не дивлячись на це, фундаментальні критерії відмежування

складів злочинів від складів адміністративних правопорушень, що мають з

ними спільні ознаки, неодноразово були предметом наукових досліджень,
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однак усталеного розуміння щодо їх сутності та переліку науковцями так і не

було досягнуто.

Такі юридичні критерії містяться в кримінальному і адміністративному

законодавстві і можуть відноситися до об’єкта, об’єктивної сторони, суб’єкта

і суб’єктивної сторони складів відповідних правопорушень. Тому

для визначення характеру правопорушення, його юридичної природи

необхідно провести порівняльний аналіз положень законодавства, які

встановлюють відповідальність за їх вчинення [37, с. 363].

На погляд С.В. Ківалова, всі без виключення кримінально карані діяння

та адміністративні проступки за своєю суттю є суспільно небезпечними. При

цьому, вчений акцентує увагу на тому, що проступки відрізняються від

злочинів лише ступенем суспільної небезпеки [59, с. 17]

Аналогічно О.В. Зражевський [53, с. 18], В.Ф. Фефилова [192, с. 77],

А.Б. Сахаров [160, с. 33], О.І. Коробеєв [71, с. 10] розглядають суспільну

небезпеку діяння, її характер та ступінь як єдиний критерій розмежування

адміністративного правопорушення від кримінально караного діяння

(злочину).

У свою чергу, О.М. Делієв висловив позицію, що у відмежуванні

злочинів і адміністративних правопорушень принциповим є положення, що

стосовно злочинів такими можуть бути лише ознаки основного складу

злочину [34, с. 88].

Дещо іншої позиції дотримується І.О. Харь, яка вважає, що

розмежування необхідно проводити не лише на підставі кількісних

характеристик, але і з використанням об’єктивних і суб’єктивних ознак

порівнюваних діянь. Відтак, матиме також значення безпосередньо характер

діяння, засоби, наслідки від такої поведінки тощо [203, с. 11].

На переконання О.В. Скворцової, яка досліджувала питання

відмежування кримінально караної порубки лісу від адміністративного

правопорушення, вирішальною підставою юридичної відповідальності є
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суспільна небезпека діяння, винність та караність із урахуванням

особливостей складів даного правопорушення [163, с. 13].

М.І. Хавронюк, досліджуючи дане питання, взагалі виділив такі

специфічні ознаки злочину: 1) суспільна шкідливість сягає ступеню

суспільної небезпеки; злочинам на відміну від адміністративних

правопорушень властива спеціальна протиправність; деліктоздатність

суб’єкта за кримінальним законом; винність як обов’язкова ознака будь-

якого злочину [201, с. 18].

У випадку, коли одним і тим самим діянням вчиняються

правопорушення, відповідальність за які передбачена кримінальним та не

кримінальним законами, постане питання не про відмежування злочинів чи

інших правопорушень, а про сукупність злочинів та інших правопорушень

[17, с. 99].

Концептуально іншим до зазначеної проблематики є підхід

М.І. Мельника, який пропонує розрізняти злочинне та незлочинне діяння,

виходячи із суспільну небезпеку діяння. Однак, шкода у такому випадку, на

його переконання, має визначатись цінністю блага, на яке воно посягає, і

наслідками, до яких воно призводить чи може призвести [110, с. 87].

Г.В. Тімейко в якості критерію відмежування злочину від проступку

називав ознаки об’єктивної сторони злочину, а саме: спеціальні ознаки

діяння, вказані в диспозиції статті Особливої частини КК; повторність

діяння; систематичність діяння; неодноразовість діяння; наявність промислу;

особливий характер і розмір шкоди [177, с. 18].

На думку Л.П. Брич, суспільна небезпека є ознакою, яка в цілому

(абстрактно) визначає відмінність між злочинами і адміністративними

проступками. Але не її ступінь, а факт наявності чи відсутності цієї ознаки

злочину вказує на те, має місце злочин чи інше правопорушення [17, с. 106].

Також, у контексті дослідження критеріїв відмежування

адміністративної та кримінальної відповідальності за неповагу до суду

Т.П. Мінка досліджував практику Європейського суду з прав людини у
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справах «Про кримінальне обвинувачення». Зокрема, вчений дійшов

висновку, що Європейський суд застосовує такі критерії для визначення

обвинувачення кримінальним: критерій національного права; критерій кола

адресатів; критерій правових наслідків для адресата [113, с. 188].

Критерій національного права є базовим, оскільки міжнародною

судовою установою з’ясовується, чи є певне протиправне діяння

кримінальним правопорушенням у розумінні Кримінального закону. При

цьому, роль зазначеного критерію не є вирішальною у питанні застосування

гарантій справедливого судового розгляду через те, що держава може

уникати виконання вимог статті 6 Конвенції шляхом декриміналізації

злочинів.

Суть критерію кола адресатів, як стверджує Т.П. Мінка, полягає у тому,

що якщо відповідальність поширюється на невизначене коло осіб,

правопорушення підлягає кваліфікації як кримінальне [113, с. 188].

У свою чергу, критерій правових наслідків для адресата полягає у тому,

що якщо елемент покарання наявний, а передбачені санкції є достатньо

суворими, скоєне правопорушення має природу кримінального злочину [113,

с. 189].

На переконання Т.П. Мінки, правозастосовна практика Європейського

суду з прав людини свідчить про те, що до кримінального обвинувачення

можуть бути віднесені всі адміністративні правопорушення, стягнення яких

передбачає адміністративний арешт [113, с. 189].

Для цього, нею проаналізовано, зокрема рішення Європейського суду з

прав людини у справі «Гурепка проти України» (заява № 38789/04) .

Зокрема, у справі «Гурепка проти України» (заява № 38789/04) [166]

особу було притягнуто до адміністративної відповідальності за ст. 185-3

КУпАП та, відповідно, застосовано санкцію у вигляді адміністративного

арешту. Європейський суд зауважив, що в силу суворості санкції статті

неповага до суду по суті є кримінально караним діянням, а адміністративне

покарання фактично мало кримінальний характер з усіма гарантіями ст. 6
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Конвенції, та, відповідно, й статті 2 Протоколу № 7 до Конвенції [113,

с. 190].

Отже, якщо ознака приналежності певного порушення до кримінально-

правової сфери є вразливою, а її зміст може змінюватися залежно від волі

держави, то для Європейського Суду визначальною є природа

правопорушення. Так, кримінальні правопорушення, на відміну від інших

порушень, мають суспільно-небезпечний характер і можуть бути вчинені

будь-якими особами.

Для визначення критеріїв відмежування кримінальної та

адміністративної відповідальності за протиправне діяння нами було також

проведено анкетування суддів, працівників правоохоронних органів та,

відповідно, науковців.

68 % опитаних суддів, 66 % працівників правоохоронних органів та

70 % науковців висловились, що визначальним критерієм розмежування

кримінальної та адміністративної відповідальності є суспільна небезпека

діяння. Крім того, 55 % опитаних суддів, 70 % працівників правоохоронних

органів та 77 % науковців зазначили, що при вирішенні питання щодо

розмежування кримінальної та адміністративної відповідальності необхідно

також враховувати характер суспільних відносин, а також потенційні

негативні наслідки від неповаги до суду.

Проаналізувавши основні наукові підходи щодо підстав розмежування

кримінальної та адміністративної відповідальності, а також приймаючи до

уваги результати анкетування з даного питання, що співпали з нашою

позицією, вбачається, що визначальним критерієм є суспільна небезпека

діяння. При цьому, у кожному випадку необхідно встановлювати, на які саме

суспільні відносини посягає діяння.

Вважаємо за доцільне погодитись із О.С. Літошенко, яка вважає, що

схожими в обох видах відповідальності є переліки адміністративних стягнень

і кримінальних покарань, правила їх застосування, окремі стадії та процедури

процесу притягнення до відповідальності і призначення покарання. Зазначені
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обставини ускладнюють розмежування адміністративної та кримінальної

відповідальності. На переконання вченого, необхідно усунути ознаки

(стягнення, процедури тощо), які не відповідають суті адміністративної

відповідальності як відповідальності у сфері державного управління. Звідси

виникає необхідність обмежити перелік адміністративних стягнень,

залишивши в ньому лише ті, які є за змістом попереджувально-виховними,

не зачіпають суттєвих матеріальних та особистих інтересів громадян і

можуть бути швидко реалізовані без застосування тривалої процедури. На

думку автора, це може бути попередження та штраф у незначному розмірі

[100, с. 11–12].

Дійсно, реформування адміністративної відповідальності у вказаному

напрямку дозволить, на наше переконання, суттєво підвищити її

ефективність та соціальне значення, зокрема шляхом криміналізації неповаги

до суду.

О.О. Дудоров стверджує, що суспільна небезпека як ознака злочину –

це об’єктивно-суб’єктивна категорія, уявлення про яку має історично

мінливий характер і яка визначається низкою факторів, у тому числі

значущістю об’єкта кримінально-правової охорони, тяжкістю наслідків,

способом дії, стадією вчинення діяння, формою вини [38, с. 86].

В теорії кримінального права суспільна небезпека визначається як

матеріальна ознака злочину, що полягає у здатності діяння, передбаченого

кримінальним законом, завдавати суспільної шкоди охоронюваним законом

суспільним відносинам (об’єктам злочину) [4, с. 31].

М.Р. Рудковська з даного приводу зазначає, що в законі суспільна

небезпека виступає як можливість, здатність діянь певного виду заподіювати

шкоду охоронюваним об’єктам [156, с. 358].

В.О. Навроцький розглядає суспільну небезпеку як здатність

заподіювати реальну шкоду правоохоронюваному об’єкту або створювати

загрозу заподіяння такої шкоди. Шкода при цьому, на його переконання, має



136

бути реальною або потенційною з позиції суспільства, а не конкретного

потерпілого [184, с. 105].

Дещо відмінною є позиція Т.В. Кленової, яка вважає, що суспільна

небезпека є сутнісною характеристикою злочину. При цьому вчена зазначає,

що зменшення значення властивості суспільної небезпеки злочину в умовах

ситуативної кримінальної політики призведе до дестабілізації і розширення

сфери застосування адміністративної відповідальності [60, с. 43].

Слід погодитись із В.В. Мальцевим, який зазначив, що у найбільш

загальному вигляді кримінально-правове поняття суспільної небезпеки

можна визначити як небезпеку для суспільства, що виникає від самого

суспільства і проявляється у поведінці, що підриває соціальні устої окремих

їх членів [106, с. 73].

Таким чином, безумовно вбачається, що суть правової категорії

«суспільна небезпека» у кримінально-правовому аспекті полягає у здатності

того чи іншого діяння заподіювати істотну шкоду охоронюваному законом

об’єкту або створювати реальну загрозу заподіяння такої шкоди.

У свою чергу, невелика суспільна небезпека діяння матиме місце у

тому випадку, коли у свідомості особи при вчиненні протиправного діяння

відсутні антисоціальні риси, навички, звички, що створюють реальну загрозу

охоронюваним законом суспільним відносинам.

Необхідно зазначити, що із питанням про поняття злочину і

класифікацію злочинних діянь тісно пов’язана проблема запровадження у

вітчизняну правову систему інституту кримінальних проступків.

Так, з метою гуманізації кримінального законодавства Указом

Президента України від 8 квітня 2008 року № 311/2008 було затверджено

Концепцію реформування кримінальної юстиції України (далі – Концепція).

Відповідно до п. 1 Розділу ІІ Концепції передбачається певну частину

злочинів трансформувати у кримінальні (підсудні) проступки, обмежити

сферу застосування покарань, пов’язаних із позбавленням волі, замінивши їх,

наприклад, штрафними санкціями [70].
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Даною Концепцією запроваджено поділ кримінально караних діянь на

злочини та кримінальні проступки. Зміст кримінальних проступків

становлять два види людської поведінки:

1) окремі діяння, що за чинним КК України відносяться до злочинів

невеликої тяжкості, які відповідно до політики гуманізації кримінального

законодавства визначатимуться законодавцем такими, що не мають значного

ступеня суспільної небезпеки;

2) передбачені чинним КУпАП діяння, які мають судову юрисдикцію і

не є управлінськими (адміністративними) за своєю суттю (дрібне

хуліганство, дрібне викрадення чужого майна тощо) [70].

Вчинення кримінальних проступків не матиме таких правових

наслідків, як судимість.

З метою реалізації державної політики із гуманізації кримінальної

відповідальності 03.03.2012 у Верховній Раді України було зареєстровано

проект Закону України «Про внесення змін до Кримінального кодексу

України щодо введення інституту кримінальних проступків» за № 10146

(ініціатор законопроекту – В.Д. Швець) [137].

В якості критеріїв відмежування  кримінального проступку від

суміжних категорій (злочин, адміністративний чи дисциплінарний

проступок) виділено: 1) відсутність судимості, однак особа вважається

такою, що  притягувалась до кримінальної відповідальності; 2) відсутність

великої суспільної небезпеки (правопорушення з високим рівнем небезпеки –

це злочин, значний – кримінальний проступок, невисокий, або якщо більш

влучно, – соціально шкідливий – адміністративний проступок); ступінь

завданої ними шкоди суспільним відносинам (тяжкість наслідків); вид

об’єкта правопорушення (частина проступків, яка визначена як

адміністративні за своєю суттю, не є адміністративними через те, що

відносини, які охороняються, не належать до сфери державного управління);

суб’єкт юрисдикції (суб’єктами адміністративної юрисдикції є органи

виконавчої влади, які уповноважені розглядати справи про адміністративні
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правопорушення. а кримінальні проступки розглядатимуть суди); тяжкість та

вид стягнень, що передбачаються за їх вчинення.

При цьому, вперше на законодавчому рівні було запропоновано

регламентувати, зокрема неповагу до суду як кримінальний проступок.

Так, ч. 1 ст. 605 Законопроекту від 03.03.2012 № 10146 визначено, що

неповага до суду, що виразилась у злісному ухиленні від явки в суд свідка,

потерпілого, позивача, відповідача або в непідкоренні зазначених осіб та

інших громадян розпорядженню головуючого чи в порушенні порядку під

час судового засідання, а так само вчинення будь-ким дій, які свідчать про

явну зневагу до суду або встановлених у суді правил – карається штрафом до

ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

За приписами ч. 2 ст. 605 Законопроекту від 03.03.2012 № 10146

формою неповаги до суду також є злісне ухилення експерта, перекладача від

явки до суду. Санкція даної частини статті передбачала штраф від ста до

двохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян [136].

Однак, 03.09.2012 Головним науково-експертним управлінням при

Верховній Раді України було затверджено Висновок на проект Закону

України від 03.03.2012 № 10146 «Про внесення змін до Кримінального

кодексу України щодо введення інституту кримінальних проступків», в

якому висловлено позицію, що в цілому проект КК містить юридично

необґрунтовані пропозиції, а тому в запропонованій редакції приймати його

недоцільно [20].

Таке рішення науковців мотивовано тим, що немає нагальної

необхідності у запровадженні інституту кримінальних проступків. Фактично,

виходячи із виду та розміру санкцій за їх вчинення, що пропонуються

проектом КК, вони є нічим іншим, як злочинами невеликої тяжкості. Тим

більше, що у Загальній частині проекту КК чітко не розмежовуються між

собою кримінальні проступки та злочини невеликої тяжкості. Зокрема,

відповідно до частини другої статті 12 проекту КК злочином невеликої

тяжкості є неповага до суду.
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Із наведених підстав Законопроект від 03.03.2012 № 10146 було

відкликано його автором 12.12.2012.

Також необхідно зазначити, що ідентичний попередньому варіант

проекту Закону «Про внесення змін до Кримінального кодексу України щодо

введення інституту кримінальних проступків» тим же автором було

зареєстровано у Верховній Раді України 08.01.2013 за № 1202 [138].

Головне науково-експертне управління при Верховній Раді України за

результатами аналізу законопроекту від 08.01.2013 № 1202 надало Висновок,

в якому рекомендувало його відхилити у першому читанні [21]. 27.11.2014

проект закону було відкликано його автором.

Погоджуючись у цілому із зауваженнями, викладеними у Висновках на

зазначені вище законопроекти, вважаємо за доцільне відмітити історичну

значущість таких законодавчих ініціатив, а саме, щодо запровадження

інституту кримінальних проступків та першої спроби криміналізації неповаги

до суду саме як кримінального проступку проти правосуддя.

Третю спробу запровадити в Україні інститут кримінальних проступків

шляхом прийняття проекту Закону України «Про внесення змін до

Кримінального та Кримінального процесуального кодексів України щодо

запровадження інституту кримінальних проступків» № 3438 17.10.2013

зробив народний депутат України VII скликання В.С. Малишев [139]. Однак,

на відміну від попередніх законодавчих ініціатив, у даному законопроекті

була відсутня пропозиція криміналізації неповаги до суду як кримінального

проступку проти правосуддя, тому особливого значення у контексті нашої

роботи він не має.

Слід погодитись із Г.В. Федотовою, яка зазначила, що ідея

запровадження в Україні інституту кримінальних проступків є слушною та

актуальною для вдосконалення сфери кримінально-правової доктрини, однак

дискусійними є питання щодо визначення юридичної природи кримінального

проступку, вирішення питання щодо критеріїв, за якими слід розмежовувати
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злочини, кримінальні проступки та адміністративні правопорушення тощо

[189, с. 186].

У свою чергу, О.О. Дудоров наголошує, що класична класифікація

злочинів спрощує редакцію Загальної та Особливої частини КК України,

впливає на призначення покарання, звільнення від кримінальної

відповідальності тощо. Це пояснюється тим, що в її основу законодавцем

покладено критерій, що відбиває матеріальну сутність злочину як

соціального явища і має певну градацію щодо його змісту – тяжкість

злочину, небезпечність для суспільних відносин, охоронюваних

кримінальним законом [38, с. 94].

На переконання А.А. Музики, запровадження в Україні інституту

кримінальних проступків призведе не до розвантаження кримінального

законодавства, а до суттєвого завантаження шляхом перетягування норм про

адміністративну відповідальність за певні правопорушення у КК України.

Вчений вважає, що це перетворить чимало адміністративних деліктів у

кримінальні проступки [117].

З даного приводу нами було також проведено анкетування суддів,

працівників правоохоронних органів та, відповідно, науковців. Лише 11 %

опитаних суддів, 13 % працівників правоохоронних органів та 8 % науковців

вважають, що неповага до суду відповідає ознакам кримінального проступку.

У свою чергу, узгоджену позицію, згідно з якою неповага до суду має бути

визнана законодавцем саме як злочин, висловили 80 % суддів, 73 %

працівників правоохоронних органів, 82 % науковців.

Ми концептуально не погоджуємось із ідеєю віднесення неповаги до

суду до категорії кримінальних проступків, оскільки автори законодавчих

ініціатив під зазначеним діянням розуміли тільки ті діяння, які визначені у

ст. 185-3 КУпАП.

На наш погляд, поняття неповаги до суду у кримінально-правовому

аспекті має бути дещо ширшим, оскільки неповага до суду перш за все

посягає на суспільні відносини, покликані забезпечувати у відповідності до
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закону процесуальну діяльність суду з відправлення правосуддя, а також на

честь, гідність судді та ділову репутацію суду. Тобто під загрозою такої

протиправної поведінки опиняється судова гілка влади.

Відтак, ступінь суспільної небезпеки та міра завданої шкоди від

неповаги до суду, на наше переконання, є значно більшою, ніж та, що

притаманна кримінальному проступку.

Подібний підхід відмежування злочину від адміністративного

правопорушення запроваджений законодавцем, зокрема щодо хуліганства.

Під час дослідження об’єктивних ознак неповаги до суду нами вже було

з’ясовано, що зазначене діяння має спільні риси з хуліганством.

Верховний Суд України у постанові від 22.12.2006 № 10 «Про судову

практику у справах про хуліганство» зауважив, що при вирішенні питання

про відмежування кримінального караного хуліганства від дрібного слід

виходити з того, що хуліганство – це умисне грубе порушення громадського

порядку з мотивів явної неповаги до суспільства, яке супроводжується

особливою зухвалістю або винятковим цинізмом. Якщо таке порушення не

супроводжувалось особливою зухвалістю або винятковим цинізмом, його

необхідно кваліфікувати як дрібне хуліганство за ст. 173 КУпАП [147].

Крім того, Пленум Верховного Суду України роз’яснив, що суди

мають відрізняти хуліганство від інших злочинів залежно від спрямованості

умислу, мотивів, цілей винного та обставин учинення ним кримінально

караних дій.

При цьому, поняття «зухвалість» та «винятковий цинізм» не є

законодавчо визначеними, у зв’язку з чим вважаємо за доцільне звернутись з

даного питання до тлумачного словника.

Зухвалість – це порок та вада особистості, негативний поведінковий

прояв, симптом хамства, в релігії – гріх [19, с. 389].

Цинізм – це нігілістичне ставлення до людської культури та (або)

відверто зневажливе, зухвале ставлення до загальноприйнятих норм моралі,

етики, до кого (чого)-небудь, що має загальне визнання, повагу [19, с. 1363].
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Ю.В. Калашник з даного приводу зазначає, що зухвалість та цинізм

взагалі є моральними категоріями, які неможливо виразити у правових

формулах і фактично неможливо визначити всі можливі види, форми прояву

зухвалості чи цинізму [54, с. 98]. Відтак, на наше переконання, у кожному

окремому випадку суд має самостійно давати оцінку діям, що спрямовані на

прояв неповаги до суду, на предмет наявності в них ознак виняткового

цинізму чи особливої зухвалості.

Отже, при кваліфікації діяння, яке свідчить про неповагу до суду саме

як кримінального правопорушення, необхідно з’ясувати, чи заподіює воно

істотну шкоду охоронюваному законом порядку відносин між учасниками

судового розгляді, що забезпечує нормальну діяльність суду з відправлення

правосуддя, та чи створюють вони реальну загрозу заподіяння такої шкоди.

Вважаємо, що зазначеної мети можливо досягнути шляхом з’ясування

таких питань: 1) чи є образа судді або інших учасників судового розгляду

винятково цинічною; 2) чи є ухилення від явки в суд свідка, потерпілого,

позивача, відповідача чи інших осіб злісним та чи призвело таке ухилення до

систематичного зриву судових засідань; 3) чи дійсно має місце невиконання

законних вимог головуючого без поважних причин та чи порушують такі дії

встановлений у суді порядок.

Якщо перелічені вище дії не супроводжувались винятковим цинізмом,

не призводили до систематичного зриву судових засідань, або не порушували

встановлений у суді порядок, вони, відповідно, не створюють та не

заподіюють істотну шкоду охоронюваному кримінальним законом порядку

відносин між учасниками судового розгляді, що забезпечує нормальну

діяльність суду з відправлення правосуддя. Також, зазначені дії не будуть

зачіпати честь та гідність судді або репутацію суду. Отже, за таких умов

діяння слід кваліфікувати як адміністративне правопорушення за ст. 185-3

КУпАП.

Необхідно зазначити, що склади кримінальних та адміністративних

правопорушень за своєю структурою дуже подібні. Ця подібність обумовлена
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тісним і нерозривним зв’язком кримінального і адміністративного права –

особливим порівняно з їх зв’язками з іншими галузями права. І склад

адміністративного, і склад кримінального правопорушення формалізовані в

законі. Відтак, на наше переконання, відмежування кримінальної та

адміністративної відповідальності за неповагу до суду має здійснюватись за

суспільною небезпекою як сукупністю усіх ознак складу того чи іншого

правопорушення.

3.2. Пеналізація неповаги до суду

Необхідно зазначити, що сучасний етап розвитку української

державності вимагає системної оптимізації законодавства про кримінальну

відповідальність. Саме тому все більшої актуальності набувають питання

законодавчої техніки, адже законодавчі ініціативи повинні відповідати не

тільки реальним соціально-політичним і економічним умовам життя

українського суспільства, а й мають бути узгодженими з чинними приписами

КК України та ґрунтуватися на всебічних, повних, об’єктивних наукових

дослідженнях [40, с. 181].

Українська доктрина кримінального права існує і розвивається у тому

числі з урахуванням досягнень зарубіжної доктрини кримінального права,

правильних та помилкових рішень кримінально-правової політики і

положень кримінального законодавства інших держав. Тому, як зазначає

М.І. Хавронюк, непоодинокими є випадки, коли новели в українському

кримінальному законодавстві запроваджуються під впливом апробованих на

практиці положень законодавства інших держав або результатів наукових

досліджень зарубіжних вчених [201, с. 298].

В умовах гармонізації вітчизняного кримінального законодавства з

європейськими стандартами, особливо у випадках запровадження нових
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кримінально-правових норм, нагальним є питання визначення об’єктивних та

оптимальних санкцій за скоєні суспільно небезпечні діяння.

При цьому, вирішення загально-теоретичних аспектів встановлення

ступеня караності суспільно небезпечних діянь нерозривно пов’язано із

поняттями і категоріями, що визначають певний рівень наукових знань із

даної проблематики, одночасно відображаючи їх логіко-семантичну

організацію [30, с. 97].

Необхідно зазначити, що термін «пеналізація» (від лат. «poena» –

«покарання» та «actio» – «дія») у науці кримінального права розглядається як

синтетичний процес, що складається з нормативного визначення характеру

караності діяння й практичного призначення покарання за конкретний

злочин [213, с. 332].

У свою чергу, пенологія – це наука (вчення) про покарання, предметом

якої є суспільні відносини, що виникають у зв’язку із застосуванням і

виконанням покарання [213, с. 470].

Незважаючи на те, що наукове вивчення змісту пеналізації як складової

кримінально-правової політики має тривалу історію, єдиного розуміння

місця і ролі досліджуваної правової категорії в науці кримінального права

досі не вироблено.

Так, істотного поширення здобуло твердження, що пеналізація

злочинів – це діяльність законодавця щодо встановлення в кримінальному

законі покарання за вчинення конкретних злочинів (визначення їх караності).

Подібної позиції дотримувався, зокрема П.С. Дагель [32]. Інша група

науковців (С.С. Босхолов, Л.Д. Гаухман, М.П. Журавльов) під пеналізацією

розуміє не будь-яке встановлення караності злочинів, а лише її посилення

порівняно з попередньо встановленою [31, с. 33].

На думку Ю.А. Пономаренка, пеналізація злочинів – це складова

частина кримінально-правової політики держави і являє собою процес та

результат діяльності законодавства з визначення у кримінальному законі
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видів і розмірів покарань за окремі злочини з метою нормативного

забезпечення засобів для протидії злочинності [129].

Іншої позиції дотримується, зокрема Н.А. Лопашенко, на переконання

якої пеналізація – це не лише встановлення в законі караності злочинів, а й

застосування судами конкретних мір покарання щодо окремих осіб, які

вчиняють кримінальне правопорушення [103, с. 309].

Не зважаючи на розмаїття наукових поглядів на зазначену

проблематику, можна із упевненістю стверджувати, що пеналізація злочинів

завжди охоплює собою діяльність по законодавчому визначенню їх

караності.

Так, на переконання А.А. Митрофанова, пеналізація посідає місце

основного напряму кримінально-правової політики держави [111, с. 59],

натомість С.С. Босхолов стверджує, що вона є спеціальним напрямом

кримінально-правової політики [16, с. 96]. На думку Н.А. Лопашенко,

пеналізація – це метод кримінально-правової політики, на погляд П.Л. Фріса,

пеналізація – це складова її предмету. У свою чергу, І.М. Антонов стверджує,

що пеналізація є елементом її змісту [7, с. 3] тощо. Із наведених підходів

безумовно вбачається, що у будь-якому випадку пеналізація є невід’ємною

частиною кримінально-правової політики держави.

Крім того, пеналізація є кількісним показником, що визначається

криміналізацією (декриміналізацією) і являє собою оцінку ступеня суспільної

небезпеки діяння та особи винного. При цьому, як зауважив П.Л. Фріс,

практична пеналізація (депеналізація) реалізується в діяльності судів по

призначенню покарання за конкретний злочин [197, с. 37].

У науці кримінального права дискусійним залишається питання, які

саме органи державної влади здійснюють пеналізацію злочинів. П.С. Дагель

обґрунтовує позицію, що пеналізація може здійснюватися виключно

законодавцем. Інші ж науковці, до яких слід віднести, зокрема

І.М. Антонова,, П.Л. Фріса, вважають, що пеналізацію здійснює не тільки
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законодавець, а й суд під час призначення покарання та визначення його міри

[6, с. 12].

На наше переконання, у контексті дослідження неповаги до суду

концептуально найбільш прийнятним є підхід, згідно з яким пеналізація

належить виключно до компетенції законодавця, тобто Верховної Ради

України. Це пояснюється тим, що процес пеналізації того чи іншого злочину

є правотворчою діяльністю, тобто такою, що спрямована на врегулювання

типізованих деперсоніфікованих кримінально-правових суспільних відносин.

Натомість, призначення судом покарання має на меті врегулювати окремі

кримінальні правовідносини, що склалися у зв’язку із вчиненням конкретною

особою конкретного злочину [30, с. 36].

Важливим структурним елементом пеналізації як правової категорії є

об’єкт пеналізації, під яким в теорії кримінального права прийнято

розглядати сукупність передбачених кримінальним законодавством

суспільно небезпечних діянь. Безпосередньо діяльність щодо пеналізації

полягає у певних актах суб’єкта останньої стосовно її об’єкта.

При цьому, необхідно зазначити, що основні правила пеналізації

кримінальних правопорушень простежуються у нормах КК України, однак

вичерпного переліку таких правил законодавець все ж не регламентував.

До основних правил пеналізації кримінальних правопорушень, зокрема

можна віднести: обмеження видів покарань, що можуть застосовуватися при

пеналізації злочинів; поділ усіх видів покарань на основні та додаткові;

обмеження на встановлення окремих видів покарань за окремі види злочинів;

обмеження мінімальних і максимальних розмірів покарань при встановленні

їх у санкціях Особливої частини КК України [129, с. 67–68].

Саме із дотриманням наведених правил нами буде опрацьовано правові

аспекти пеналізації неповаги до суду.

Відповідно до статті 12 КК України, залежно від ступеня тяжкості

злочини поділяються на злочини невеликої тяжкості, середньої тяжкості,

тяжкі та особливо тяжкі.
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Законодавець у статті 50 КК України чітко визначив, що покарання є

заходом примусу, яке застосовується від імені держави за вироком суду до

особи, визнаної винною у вчиненні злочину, і полягає в передбаченому

законом обмеженні прав і свобод засудженого.

Отже, ідеологічною метою покарання має стати кінцевий результат,

якого прагне досягнути держава засобами кримінально-правового впливу.

Мета покарання, як зазначає В.К. Грищук, проявляється у чотирьох

площинах: 1) кара щодо засудженого; 2) виправлення засудженого;

3) запобігання вчиненню засудженим нового злочину; 4) запобігання

вчиненню злочинів іншими особами.

У свою чергу, під системою покарань у науці кримінального права

розуміють встановлений кримінальним законом і обов’язковий для суду

вичерпний перелік покарань, розташованих у певному порядку за ступенем їх

суворості [78, с. 396].

Так, за приписами статті 51 КК України до осіб, визнаних винними у

вчиненні злочину, судом можуть бути застосовані такі види покарань:

штраф; позбавлення військового, спеціального звання, рангу, чину або

кваліфікаційного класу; позбавлення права обіймати певні посади або

займатися певною діяльністю; громадські роботи; виправні роботи; службові

обмеження для військовослужбовців; конфіскація майна; арешт; обмеження

волі; тримання в дисциплінарному батальйоні військовослужбовців;

позбавлення волі на певний строк; довічне позбавлення волі.

Як слушно зазначає О.П. Рябчинська, до основних ознак системи

покарань належать: 1) встановлення її виключно законом; 2) обов’язковість;

3) вичерпний характер; 4) розміщення видів покарань у певному порядку за

ступенем їх суворості [158, С. 448-451].

При цьому, В.В. Сташис зауважив, що перелік видів покарань є

правовим фундаментом для диференціації кримінальної відповідальності, яку

здійснює законодавець шляхом конструювання санкцій статей Особливої
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частини КК України та є юридичним орієнтиром для суду при

індивідуалізації покарання за вчинений злочин [172, с. 16].

Отже, безумовно вбачається, що фундаментальною рисою вітчизняної

системи покарань є її закритість, тобто заборона судам застосовувати до осіб,

які вчиняють кримінальні правопорушення, покарання, що не включені до

переліку.

Наступним правилом пеналізації суспільно небезпечних діянь, що

передбачається розглянути, є поділ всіх видів покарань за певними

критеріями.

Необхідно зазначити, що наведені у статті 51 КК України види

покарань у науці кримінального права прийнято класифікувати, зокрема за

порядком (способом) їх призначення, за суб’єктом, за можливістю

визначення строку покарання тощо.

Так, у відповідності до статті 52 КК України, основними покараннями є

громадські роботи, виправні роботи, службові обмеження для

військовослужбовців, арешт, обмеження волі, тримання в дисциплінарному

батальйоні військовослужбовців, позбавлення волі на певний строк, довічне

позбавлення волі. У свою чергу, додатковими покараннями є позбавлення

військового, спеціального звання, рангу, чину або кваліфікаційного класу та

конфіскація майна. Штраф та позбавлення права обіймати певні посади або

займатися певною діяльністю можуть застосовуватися в якості як основного,

так і додаткового покарання.

При цьому, у частині четвертій статті 52 КК України законодавець

зауважив, що за один злочин може бути призначено лише одне основне

покарання, передбачене в санкції статті (санкції частини статті) Особливої

частини КК України. До основного покарання може бути приєднане одне чи

кілька додаткових покарань у випадках та порядку, передбачених цим

Кодексом.
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Отже, проаналізувавши зміст статті 52 КК України, можна резюмувати,

що за своєю юридичною значущістю або за порядком їх призначення види

покарань можна класифікувати на три групи:

1) покарання, які можуть застосовуватися лише як основні (основні

покарання) – це такі покарання, які призначаються у вироку лише як

самостійні заходи впливу та ні за яких умов не можуть застосовуватися на

додаток до інших покарань, тобто не можуть приєднуватися до них;

2) покарання, які можуть застосовуватися лише як додаткові (додаткові

покарання) – це такі покарання, які призначаються лише шляхом їх

приєднання на додаток до основних покарань і самостійно застосовуватися

не можуть;

3) покарання, що можуть застосовуватись і як основні, і як додаткові

(так звані змішані покарання) – це такі покарання, які суд за певних обставин

може призначити як основні, бо саме в такій якості вони передбачені в

санкції статті Особливої частини КК України, а в інших – приєднати на

додаток до основного покарання [74, с. 358].

При цьому, виходячи з юридико-соціальної значущості основного та

додаткового видів покарань, вбачається, що провідну роль у досягненні мети

покарання має відігравати саме основне покарання, а додаткове – лише

сприяє йому, тобто є допоміжним (факультативним) засобом впливу на

засудженого [129, с. 69]. Отже, можна вивести сентенцію, що основне

покарання має бути більш суворого виду, ніж додаткове.

За суб’єктом, до якого застосовуються покарання, вони поділяються на:

1) загальні покарання – універсальні за своєю суттю заходи карально-

виховного впливу, які, як правило, можуть застосовуватись до будь-якої

особи, що вчинила злочин (штраф, громадські й виправні роботи,

конфіскація майна, арешт, обмеження волі, позбавлення волі на певний строк

і довічне позбавлення волі);

2) спеціальні покарання – покарання, які на відміну від загальних не

можуть призначатися будь-якому суб’єкту злочину і застосовуються лише до
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певного кола осіб (тримання у дисциплінарному батальйоні; позбавлення

військового, спеціального звання, рангу, чину або кваліфікаційного чину;

позбавлення права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю і

службові обмеження для військовослужбовців).

Критерієм класифікації видів покарань, який також необхідно

розглянути у контексті даної роботи, є строки покарань. Так, за можливістю

визначення строку покарання та, відповідно, встановлення меж застосування

у часі тих правообмежень, які складають зміст покарання, останні поділяють

на:

1) строкові покарання – покарання, щодо яких закон встановлює

мінімальні та максимальні межі їх застосування у часі. До таких, зокрема

належать: позбавлення права обіймати певні посади або займатися певною

діяльністю (ст. 55 КК України), громадські та виправні роботи (ст.ст. 56, 57

КК України), службові обмеження для військовослужбовців (ст. 58 КК

України), арешт (ст. 60 КК України), обмеження волі (ст. 61 КК України),

тримання у дисциплінарному батальйоні військовослужбовців (ст. 62 КК

України), позбавлення волі на певний строк (ст. 63 КК України);

2) безстрокові покарання – покарання, межі застосування яких не

встановлені ані законом, ані вироком суду. До таких належать: штраф (ст. 53

КК України), позбавлення військового, спеціального звання, рангу, чину або

кваліфікаційного класу (ст. 54 КК України), конфіскація майна (ст. 59 КК

України) та довічне позбавлення волі (ст. 64 КК України) [75, с. 359–360].

При цьому, слід зауважити, що у науці кримінального права відсутній

вичерпний перелік критеріїв, за якими поділяють види покарань.

Наступним правилом пеналізації суспільно небезпечних діянь, яке

також передбачається розглянути, є обмеження на встановлення окремих

видів покарань за окремі види злочинів.

Слід констатувати, що КК України містить всього декілька обмежень

на встановлення окремих видів покарань у санкціях за окремі види злочинів.

Зокрема, у частині другій статті 59 КК України встановлено, що конфіскація
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майна встановлюється за тяжкі та особливо тяжкі корисливі злочини, а також

за злочини проти основ національної безпеки України та громадської безпеки

незалежно від ступеня їх тяжкості і може бути призначена лише у випадках,

спеціально передбачених в Особливій частині цього Кодексу.

Певні обмеження встановлені також у статті 64 КК України, яка

регламентує довічне позбавлення волі. Так, довічне позбавлення волі

встановлюється за вчинення особливо тяжких злочинів і застосовується лише

у випадках, спеціально передбачених цим Кодексом, якщо суд не вважає за

можливе застосовувати позбавлення волі на певний строк.

Очевидно, що конфіскація майна та довічне позбавлення волі як види

покарань не можуть бути застосовані нами під час побудови кримінально-

правової санкції за неповагу до суду як кримінального правопорушення

проти правосуддя з огляду на ступінь суспільної небезпеки останньої. Однак,

аналіз обмежень на встановлення окремих видів покарань за окремі види

злочинів, як правило, є необхідним у контексті комплексного дослідження

пеналізації неповаги до суду.

Черговим правилом пеналізації суспільно небезпечних діянь, що

передбачається розглянути, є обмеження мінімальних і максимальних

розмірів покарань при встановленні їх у санкціях статей Особливої частини

КК України.

Очевидно, що оскільки більшість передбачених КК України видів

покарань є строковими, законодавцем у статтях Загальної частини визначені

їх мінімальні та максимальні розміри.  Передбачається, що саме у цих межах

в санкціях статей Особливої частини КК України можуть застосовуватись

види покарань.

При цьому, виключення із наведеного правила становить частина друга

статті 53 КК України, відповідно до якої за вчинення злочину, за який

передбачене основне покарання у виді штрафу понад три тисячі

неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, розмір штрафу, що

призначається судом, не може бути меншим за розмір майнової шкоди,
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завданої злочином, або отриманого внаслідок вчинення злочину доходу,

незалежно від граничного розміру штрафу, передбаченого санкцією статті

(санкцією частини статті) Особливої частини цього Кодексу.

У цілому ж слід погодитись із Ю.А. Пономаренком, який зазначив, що

при конструюванні санкцій статей Особливої частини КК України

законодавець переважно не виходить за мінімальні та максимальні межі,

встановлені у Загальній частині цього Кодексу для певного виду покарання

[129, с. 50].

Отже, безумовно вбачається, що правила пеналізації злочинів мають

вирішальне значення для конструювання санкцій статей Особливої частини

КК України, а відтак, їх дотримання є вкрай важливим при запровадженні

кримінально-правових норм.

При цьому, слід зауважити, що одним із основоположних принципів

права, який фактично обумовив його виникнення, є принцип справедливості,

адже справедливість є однією із ключових засад всієї системи права.

Особливе місце посідає цей принцип у кримінальному праві, де однією з

складових принципу справедливості виступає співрозмірність вчиненого

особою злочину та призначеного за нього покарання [63, с. 163].

Необхідно погодитись із позицією С. Г. Келіної та В. М. Кудрявцева,

які стверджують, що важлива не лише співрозмірність конкретного

злочинного діяння з покаранням, призначеним особі, а й узгодженість з

видами та розмірами покарань, що передбачені за скоєння інших злочинів.

Така узгодженість, на їх переконання, має передбачати: по-перше, різницю

між санкціями для злочинів, які віднесені до різних категорій; по-друге,

санкції за злочини також повинні бути класифіковані у справедливому

співвідношенні; по-третє, що стосується самих санкцій взагалі, то в КК не

повинно бути занадто широких меж санкцій, оскільки це не сприяє

призначенню справедливого покарання [57, с. 64].

З огляду на викладену сентенцію, вкрай важливе науково-теоретичне

значення у сфері призначення покарань відіграє постанова Пленуму
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Верховного Суду України від 24.10.2003 № 7 «Про практику призначення

судами кримінального покарання» (далі – Постанова ПВСУ від 24.10.2003

№ 7), оскільки саме вона була покликана забезпечити правильне

застосування законодавства, усунути недоліки і  помилки  у  діяльності  судів

при  розгляді кримінальних справ.

Верховний Суд України, зокрема постановив, що суди мають суворо

додержуватись загальних засад призначення покарання, оскільки  саме через

останні реалізуються принципи законності, справедливості,  обґрунтованості

та індивідуалізації покарання [144].

Також, відповідно до п. 2 Постанови ПВСУ від 24.10.2003 № 7 суди із

урахуванням ступеня тяжкості, обставин цього злочину, його наслідків і

даних про особу мають обговорювати питання про призначення

передбаченого законом більш суворого покарання особам, які вчинили

злочини на ґрунті пияцтва, алкоголізму, наркоманії, за наявності рецидиву

злочину, у складі організованих груп чи за більш складних форм співучасті

(якщо ці обставини не є кваліфікуючими ознаками), і менш суворого –

особам, які вперше вчинили злочини, неповнолітнім, жінкам, котрі на час

вчинення злочину чи розгляду справи перебували у  стані вагітності,

інвалідам, особам похилого віку і тим, які щиро розкаялись у вчиненому,

активно сприяли розкриттю злочину, відшкодували завдані збитки тощо.

Пунктом 3 Постанови ПВСУ від 24.10.2003 № 7 також регламентовано,

що, визначаючи ступінь тяжкості вчиненого злочину, суди повинні виходити

з класифікації злочинів (ст. 12 КК України), а також із особливостей

конкретного злочину й обставин його вчинення (форма вини, мотив і мета,

спосіб, стадія вчинення, кількість епізодів злочинної діяльності, роль

кожного зі співучасників, якщо злочин вчинено групою осіб, характер і

ступінь тяжкості наслідків, що настали, тощо) [144].

Наведений підхід буде нами врахований при обранні відповідних видів

покарання за неповагу до суду як кримінального правопорушення та,

відповідно, формулюванні санкції статті.
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С.С. Мірошниченко, опрацьовуючи класифікацію злочинів проти

правосуддя, констатував цікавий факт. Усього у 30 статтях, які містяться у

розділі XVIII «Злочини проти правосуддя», КК України, передбачено 56

складів злочинів. До злочинів невеликої тяжкості (усього 19 складів, або

34 %) належать такі, що передбачені: ч. 1 ст. 371, ч. 1 ст. 374, ч. 1 ст. 376, ч. 1

ст. 381, ч. 1 ст. 382, ч. 1 ст. 383, ч. 1 ст. 384, ч. 1 ст. 385, ч. 1 ст. 386, ч. 1, ч. 2

ст. 387, ч. 1 ст. 388, ч. 1, ч. 2 ст. 389, ч. 1 ст. 390, ст. 394, ст. 395, ч. 1, ч. 2 ст.

397 КК України.

До злочинів середньої тяжкості (усього 21 склад, або 37,5 %) належать

такі, що передбачені: ч. 2 ст. 371, ч. 1 ст. 372, ч. 1 ст. 373, ч. 1 ст. 375, ч. 1 ст.

377, ч. 1 ст. 378, ст. 380, ч. 2 ст. 381, ч. 2 ст. 382, ч. 2 ст. 383, ч. 2 ст. 384, ч. 2

ст. 388, ч. 1, ч. 3 ст. 390, ст. 391, ч. 1 ст. 393, ч. 1 ст. 396, ч. 1, ч. 2 ст. 398, ч. 1

ст. 399 КК України.

До тяжких (усього 10 складів, або 17,8 %) належать злочини,

відповідальність за які передбачена ч. 3 ст. 371, ч. 2 ст. 372, ч. 2 ст. 373, ч. 2

ст. 374, ч. 2 ст. 375, ч. 2 ст. 377, ч. 3 ст. 382, ст. 392, ч. 2 ст. 393, ч. 2 ст. 399

КК України.

Особливо тяжкими злочинами проти правосуддя (усього 6 складів, або

10,7 %) законодавець визначив злочини, відповідальність за які встановлена

ч. 3 ст. 377, ч. 2 ст. 378, ст. 379, ч. 3 ст. 398, ч. 3 ст. 399, ст. 400 КК України

[114, с. 243].

Отже, наведені С.С. Мірошниченком статистичні дані яскраво

ілюструють, що злочини проти правосуддя, за чинним кримінальним

законом, є переважно злочинами невеликої і середньої тяжкості. Їх питома

вага у загальній кількості злочинів цієї категорії становить 71,5 %, а тяжких і

особливо тяжких – 28,5 %. До речі, такий стан справ узгоджується із

кримінальними законодавствами країн ЄС.

Так, із раніше проаналізованого нами позитивного зарубіжного досвіду

кримінально-протидії неповазі до суду вбачається, що найбільш поширеним

видом покарання у всіх без виключення країнах, де неповага до суду
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регламентована саме як кримінальне правопорушення, є штраф. Крім того,

застосовуються громадські роботи, арешт, виправні роботи, обмеження волі

на певний строк.

Отже, щоб визначити найбільш адекватне покарання за неповагу до

суду в Україні, нами було проведено анкетування суддів, працівників

правоохоронних органів та науковців. Отримані результати анкетування

свідчать про таке: 1) 91 % опитаних суддів, 85 % працівників

правоохоронних органів та 95 % науковців вважають, що необхідною та

достатньою мірою покарання за неповагу до суду є штраф; 2) 84 % опитаних

суддів, 80 % працівників правоохоронних органів та 89 % науковців

вважають, що необхідно застосовувати громадські роботи; 3) 80 % опитаних

суддів, 92 % працівників правоохоронних органів та 86 % науковців

висловили позицію, згідно з якою за неповагу до суду слід встановити

покарання у виді арешту; 12 % опитаних суддів, 8 % працівників

правоохоронних органів та 11 % науковців надали іншу відповідь.

Крім того, відповідаючи на питання, чи необхідно у санкції статті

встановлювати окремо основний та додатковий види покарань, 93 %

опитаних суддів, 90 % працівників правоохоронних органів, 88 % науковців

відповіли негативно. Натомість, лише 9 % суддів, 13 % працівників

правоохоронних органів, 7 % науковців зазначили, що за неповагу до суду

необхідно встановити як основний, так і додатковий види покарання.

Отримані результати анкетування цілком узгоджуються із зарубіжним

досвідом кримінально-правової протидії неповазі до суду, а відтак, останні

будуть покладені нами в основу санкції відповідної статті, яку пропонується

криміналізувати.

Окремо проаналізуємо обрані нами види покарань за неповагу до суду

як кримінального правопорушення.

Відповідно до частини першої статті 53 КК України, штраф – це

грошове стягнення, що накладається судом у випадках і розмірі,

встановлених в Особливій частині цього Кодексу, з урахуванням положень



156

частини другої цієї статті. У свою чергу, частиною другою відповідної статті

регламентовано, що розмір штрафу визначається судом залежно від тяжкості

вчиненого злочину та з урахуванням майнового стану винного в межах від

тридцяти неоподаткованих мінімумів доходів громадян до п’ятдесяти тисяч

неоподаткованих мінімумів доходів громадян, якщо статтями Особливої

частини цього Кодексу не передбачено вищого розміру штрафу.

Отже, штраф належить до числа так званих безстрокових (одноактних)

і загальних (універсальних) покарань, застосування якого не обмежене в

законі ні колом суб’єктів, ні характером вчиненого злочину [118, с. 192].

Крім того, штраф є змішаним видом покарання, оскільки, за приписами

частини третьої статті 52 КК України, він може застосовуватись як основне,

так і додаткове покарання.

Проте, і як основне, і як додаткове покарання штраф відповідно до

частини четвертої статті 52, частин першої та третьої статті 53 КК України

може бути призначений судом лише за умови, якщо це покарання

безпосередньо передбачене в санкції статті Особливої частини, за якою

засуджується винний. Такий підхід відображений у п. 9 постанови ПВСУ від

24.10.2003 № 7 [144].

Особливість застосування штрафу полягає у тому, що він не підлягає

складанню з іншими видами покарань і в усіх таких випадках призначається і

виконується самостійно. Поряд із цим, закон передбачає й інші, спеціальні

випадки застосування покарання у виді штрафу, а саме:

1) при заміні виправних робіт на підставі частини третьої статті 57 КК

України (особам, які стали непрацездатними після постановлення вироку

суду, виправні роботи суд може замінити штрафом із розрахунку трьох

встановлених законодавством неоподаткованих мінімумів доходів громадян

за один місяць виправних робіт);

2) при заміні покарання або невідбутої його частини на підставі закону

про амністію (ст. 86 КК України) або акта про помилування (ст. 87 КК

України).
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Проте в цих випадках мова скоріше йде не про призначення покарання

у виді штрафу за вироком суду, а про заміну вже призначеного вироком суду

покарання штрафом.

Загалом, вважаємо, що застосування штрафу як одного з основних

видів покарання має беззаперечні переваги у порівнянні з іншими видами

покарань. В аналізованому аспекті слід погодитись із Л.О. Мостепанюком,

який зауважив, що застосування покарань, пов’язаних із обмеженням або

позбавленням волі в багатьох випадках не є адекватним до суспільної

небезпеки скоєного злочину [116, с. 412].

Отже, спираючись на зарубіжний досвід у відповідній сфері

правовідносин, оцінюючи реальну мету штрафу як заходу примусу,

вважаємо, що неповага до суду, тобто винятково цинічна образа судді або

інших учасників судового розгляду, злісне ухилення від явки в суд свідка,

потерпілого, позивача, відповідача чи інших осіб, що призвело до

систематичного зриву судових засідань, невиконання законних вимог

головуючого, а також інше грубе порушення встановленого у суді порядку

має каратись, зокрема штрафом у розмірі від п’ятдесяти до трьохсот

неоподаткованих мінімумів доходів громадян. У свою чергу, за ті самі дії,

вчинені групою осіб або особою, раніше судимою за неповагу до суду або

втручання в діяльність судових органів, або службовою особою має бути

встановлена більш сувора відповідальність, зокрема, штраф у розмірі від

двохсот до п’ятисот неоподаткованих мінімумів доходів громадян.

Наступним видом покарання за неповагу до суду, який передбачається

дослідити у контексті пеналізації вказаного протиправного діяння, є

громадські роботи.

Відповідно до частини першої статті 56 КК України, громадські роботи

полягають у виконанні засудженим у вільний від роботи чи навчання час

безоплатних суспільно корисних робіт, вид яких визначають органи

місцевого самоврядування. Частинами другою та третьої статті 56 КК

України регламентовано, що громадські роботи встановлюються на строк від
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шістдесяти до двохсот сорока годин і відбуваються не більш як чотири

години на день. Крім того, громадські роботи не призначаються особам,

визнаним інвалідами першої або другої групи, вагітним жінкам, особам, які

досягли пенсійного віку, а також військовослужбовцям строкової служби.

Отже, безумовно вбачається, що громадські роботи мають примусовий

характер. При цьому, характер громадських робіт може бути різним:

прибирання вулиць, сміття, благоустрій населених пунктів, ремонт будинків,

споруд, доріг, комунікацій, вантажно-розвантажувальні роботи тощо. При

виконанні покарання має враховуватись професія засудженого, але це

означає, що особа не може залучатися до некваліфікованих, у тому числі

трудомістких робіт [118, с. 200].

Громадські роботи мають безоплатний характер. Крім того,

законодавець у частині другій статті 37 Кримінально-виконавчого кодексу

України (далі – КВК України) зауважив, що оскільки громадські роботи

здійснюються не за трудовим договором, а за вироком суду, то час їх

відбування не зараховується до трудового стажу засудженого, а надання

йому щорічної чергової відпустки за основним місцем роботи не зупиняє

виконання покарання у виді громадських робіт [95].

Необхідно зазначити, що відповідно статті 37 КВК України на

засудженого накладена низка правообмежень, згідно з якими він

зобов’язаний: додержуватися встановлених відповідно до законодавства

порядку і умов відбування покарання, сумлінно ставитися до праці,

працювати на визначених для них об'єктах і відпрацьовувати встановлений

судом строк громадських робіт, з'являтися за викликом до кримінально-

виконавчої інспекції, повідомляти інспекцію про зміну місця проживання,

періодично з'являтися на реєстрацію до кримінально-виконавчої інспекції, не

виїжджати без її дозволу за межі України.

Цікаво, що засуджені до громадських робіт не підлягають звільненню

від відбування цього покарання з випробуванням (статті 75, 79 КК України)

та умовно-достроковому звільненню (стаття 81 КК України). Також, за
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приписами статті 82 КК України не відбута частина громадських робіт не

підлягає заміні більш м’яким покаранням, а повне або часткове звільнення

від відбування цього покарання робіт можливо лише на підставі статей 84-87

КК України [118, с. 201].

Проте, як зауважує А.О. Потильчак, громадські роботи не можуть бути

джерелом поповнення бюджету і мають використовуватися не на користь

потерпілого від злочину, а на користь держави [135, с. 97]. При цьому,

головною метою громадських робіт як одного із видів альтернативних

покарань є профілактика злочинності, а також сприяння в ресоціалізації

правопорушника через примусову безоплатну працю і виконання суспільно

корисної діяльності для неприбуткових організацій, установ, церков тощо.

Необхідно зазначити, що даний вид покарання передбачений у дуже

незначній кількості санкцій статей КК України, при цьому в усіх випадках

альтернативно з іншими основними покараннями, а саме: штрафом,

позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю,

виправними роботами, арештом, обмеженням волі [135, с. 97].

Відтак, позиція законодавця зводиться до того, що громадські роботи

слід призначати переважно за злочини невеликої тяжкості та альтернативно.

Таким чином, ми дійшли висновку, що неповага до суду може також

каратись громадськими роботами на строк до ста двадцяти годин. У свою

чергу, за ті самі дії, вчинені групою осіб або особою, раніше судимою за

неповагу до суду або втручання в діяльність судових органів, або службовою

особою, на наше переконання, може бути встановлена більш сувора

відповідальність, зокрема, громадські роботи на строк від ста двадцяти годин

до двохсот сорока годин.

Наступним видом покарання за неповагу до суду, який доцільно

розглянути згідно з обраним підходом, є арешт.

Статтею 60 КК України передбачено, що покарання у виді арешту

полягає в триманні засудженого в умовах ізоляції і встановлюється на строк

від одного до шести місяців. Військовослужбовці відбувають арешт на
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гауптвахті. Арешт не застосовується до осіб віком до шістнадцяти років,

вагітних жінок та до жінок, які мають дітей віком до семи років.

Отже, можна зробити висновок, що арешт є основним, строковим

видом покарання, відповідно до якого засуджений на строк, встановлений

вироком суду, направляється до спеціальної установи – арештного дому, де

тримається в умовах ізоляції. Арешт також належить до загальних

(універсальних) видів покарань і може застосовуватися до будь-яких осіб, за

винятком тих, які перелічені у частині третій статті 60 КК України. При

цьому, до уваги береться вік особи, стан вагітності або наявність дитини

певного віку не на момент вчинення злочину, а на час постановлення вироку

суду [118, с. 207].

Як уже зазначалось, за загальним правилом арешт призначається у

випадках, якщо це основне покарання передбачене в санкції статті Особливої

частини КК України, за винятком його призначення на підставі частини

першої статті 69 вказаного нормативно-правового акту (призначення більш

м’якого покарання, ніж передбачено законом). Застосування арешту також

можливе в порядку заміни покарання або не відбутої його частини більш

м’яким покаранням.

Як у попередніх видах покарань, засуджений до арешту не підлягає

звільненню від відбування цього покарання з випробуванням, умовно-

достроковому звільненню, а не відбута частина арешту не може бути

замінена більш м’яким покаранням. Проте, засуджений потенційно може

бути повністю або частково звільнений від відбування арешту.

Також, у відповідності до статті 52 КВК України, засуджені можуть

залучатися без оплати праці до робіт з благоустрою арештних домів, а також

поліпшення житлово-побутових умов засуджених або до допоміжних робіт із

забезпечення арештних домів продовольством. До цих робіт засуджені

залучаються, як правило, в порядку черговості і не більш як на дві години на

день.



161

Безумовно, основним елементом змісту арешту як виду покарання слід

вважати саме ізоляцію, що має як фізичний, так і духовний прояв. Фізичний

аспект ізоляції полягає у фактичному поміщенні особи до арештного дому

або гауптвахти. Духовна ж ізоляція засуджених до арешту значною мірою

обумовлена фізичною й реалізується через такі засоби, як: заборона на

отримання посилок і передач (за винятком тих, у яких міститься одяг за

сезоном); відсутність побачень; заборона перегляду будь-яких відеофільмів і

телепередач; здійснення адміністрацією арештного дому підбору інформації,

що передається за допомогою радіо; обмеження кількості примірників книг і

журналів, які дозволяється мати при собі засудженому; заборона листування

між особами, які перебувають в установах виконання покарань, та не є

родичами тощо [2, с. 257].

Таким чином, вважаємо, що неповага до суду, крім іншого, може

каратись арештом на строк до трьох місяців. У свою чергу, ті самі дії,

вчинені групою осіб або особою, раніше судимою за неповагу до суду або

втручання в діяльність судових органів, або службовою особою повинні

каратись більш суворо, зокрема, арештом на строк від трьох до шести

місяців.

Таким чином, дослідивши зміст правової категорії «пеналізація

злочинів», проаналізувавши правила її застосування, а також розглянувши

фундаментальні засади призначення покарань у кримінальному праві, ми

дійшли висновку, що арешт, громадські роботи, штраф є тими необхідними

та одночасно достатніми видами покарань, які здатні, на наше переконання,

забезпечити виправлення особи, визнаної винною у вчиненні неповаги до

суду. Це обумовлено і обґрунтовано, перш за все, ступенем тяжкості

неповаги до суду (передбачається, що неповага до суду буде кримінальним

правопорушенням невеликої тяжкості) та об’єктивною можливістю впливу

обраних видів покарань на особу, визнану винною у вчиненні відповідного

кримінального правопорушення.
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ВИСНОВКИ ДО РОЗДІЛУ 3

Підсумовуючи викладене у третьому розділі, слід констатувати, що

єдиного підходу до розуміння критеріїв відмежування злочинів та

адміністративних правопорушень досі не вироблено. Так, Конституційний

Суд України презюмував, що адміністративне правопорушення відмінне від

злочину лише ступенем своєї суспільної небезпеки. Однак, такий підхід не є

прийнятним з огляду на розмаїття поглядів науковців.

Тому, для визначення критеріїв відмежування кримінальної та

адміністративної відповідальності за неповагу до суду нами було проведено

анкетування, яке засвідчило, що все ж таки фундаментальним критерієм

такого поділу є саме суспільна небезпека діяння. При цьому, як зауважили

респонденти, у кожному випадку необхідно окремо встановлювати, на які

саме суспільні відносини воно посягає. Подібний підхід узгоджується із

європейською правозастосовною практикою у відповідній сфері

правовідносин.

Синтез наукових поглядів щодо визначення змісту правової категорії

«суспільна небезпека» дозволив нам охарактеризувати її як здатність того чи

іншого діяння заподіювати істотну шкоду охоронюваному законом об’єкту

або створювати загрозу заподіяння такої шкоди.

У контексті відмежування кримінальної та адміністративної

відповідальності за неповагу до суду нами було приділено увагу інституту

кримінальних проступків та, відповідно проаналізовано три проекти Закону

України «Про внесення змін до Кримінального кодексу України щодо

введення інституту кримінальних проступків». У двох із трьох таких

законопроектів передбачалось визначити неповагу до суду саме як

кримінальний проступок та встановити штраф за відповідне протиправне

діяння.

У підсумку нами зроблено висновок, що кримінально караними мають

бути діяння, що свідчать про неповагу до суду та обов’язково
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супроводжуються винятковим цинізмом, призводять до систематичного

зриву судових засідань, порушують встановлений у суді порядок. За

відсутності вказаних елементів склад неповаги до суду як кримінального

правопорушення, на наше переконання, буде відсутній.

У третьому розділі ми, крім іншого, дослідили сутність пеналізації та

з’ясували, що пеналізація злочинів – це діяльність законодавця щодо

встановлення в кримінальному законі покарання за вчинення конкретних

злочинів (визначення їх караності). Зроблено висновок, що пеналізація

належить виключно до компетенції законодавця, тобто Верховної Ради

України.

Правові аспекти пеналізації неповаги до суду були досліджені нами у

відповідності до обраних правил, які полягають в: обмеженні видів покарань,

що можуть застосовуватися при пеналізації злочинів; поділі усіх видів

покарань на основні та додаткові; обмеженні на встановлення окремих видів

покарань за окремі види злочинів; обмеженні мінімальних і максимальних

розмірів покарань при встановленні їх у санкціях Особливої частини КК

України.

Із урахуванням позитивного зарубіжного досвіду кримінально-правової

протидії неповазі до суду та на підставі отриманих результатів анкетування

нами було обрано такі альтернативні види покарань за відповідне

протиправне діяння, як штраф, громадські роботи, арешт. Визначено, що у

випадку криміналізації неповаги до суду вказане діяння буде кримінальним

правопорушенням невеликої тяжкості.

Таким чином, ми вважаємо за необхідне доповнити раніше

сформульовану диспозицію статті 377-1 «Неповага до суду» санкцією у такій

редакції:

«Стаття 376-2. Неповага до суду

1. Неповага до суду, тобто винятково цинічна образа судді або інших

учасників судового розгляду, злісне ухилення від явки в суд свідка,

потерпілого, позивача, відповідача чи інших осіб, що призвело до
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систематичного зриву судових засідань, невиконання законних вимог

головуючого, а також інше грубе порушення встановленого у суді порядку –

карається штрафом у розмірі від п’ятдесяти до трьохсот неоподаткованих

мінімумів доходів громадян або громадськими роботами на строк до ста

двадцяти годин, або арештом на строк до трьох місяців.

2. Ті самі дії, вчинені групою осіб, або особою, раніше судимою за

неповагу до суду або втручання в діяльність судових органів, або службовою

особою – караються штрафом у розмірі від двохсот до п’ятисот

неоподаткованих мінімумів доходів громадян або громадськими роботами на

строк від ста двадцяти до двохсот сорока годин, або арештом на строк від

трьох до шести місяців».
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ВИСНОВКИ

Дисертація містить теоретичне узагальнення й нове вирішення

наукового завдання, що виявляється у комплексній характеристиці

криміналізації неповаги до суду та формуванні на цій основі відповідних

моделей норм про кримінальну відповідальність і пропозицій щодо

удосконалення напрямів кримінально-правового регулювання охорони

суспільних відносин у сфері відправлення правосуддя. Основні висновки

полягають у наступному:

1. Становлення та розвиток юридичної відповідальності за неповагу до

суду, у тому числі і кримінальну, на теренах сучасної України нерозривно

пов’язаний з певними історичними етапами розвитку державності,

формування національної правової культури та правової системи. Так,

історіографія злочинів проти правосуддя свідчить про те, що фундаментальні

основи неповаги до суду як злочину проти правосуддя було закладено

приблизно в XI столітті, у добу Київської Русі. У подальшому інститут

захисту суду, зокрема, від неповаги до нього, розвивався залежно від

правових систем держав, до складу яких входили українські землі.

Найдавнішим нормативним документом, який започаткував первинні

зародки спеціалізованого захисту осіб, які відправляють правосуддя, від

втручання у їх діяльність (насильство, вбивство), є Руська Правда. Однак, не

дивлячись на свою історичну значущість, вона характеризувалась своєю

казуїстичністю.

2. Встановлено, що Соборне уложення 1649 р. вперше містило норми,

згідно з якими неповага до суду характеризувалась двооб’єктністю: 1) честь

та гідність учасника судового процесу; 2) суспільні відносини, які

забезпечували авторитет суду. На території тогочасних українських земель у

подальшому юридичну силу також мали Артикул Військовий 1715 р.,

«Права, за якими судиться малоросійський народ», Угорський кримінальний

кодекс 1873 р.; Уложення про покарання кримінальні і виправні 1845 р.;
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Кримінальне Уложення 1903 р. Варто також відзначити історичну значущість

Судебника Івана ІІІ 1497 р. та Судебника 1150 р. не зважаючи на те, що

офіційно вони не мали юридичної сили на території тогочасних українських

земель.

3. Фундаментальним у досліджуваному аспекті нормативним актом, що

діяв на території УРСР, є Закон СРСР «Про відповідальність за неповагу до

суду», прийнятий у 1989 р. Згідно з його положеннями образа судді або

народного засідателя у зв’язку з їх діяльністю з відправлення правосуддя та

неповага до суду були регламентовані як кримінально карані діяння.

Натомість, після здобуття Україною незалежності неповага до суду отримала

кваліфікацію виключно адміністративного правопорушення.

3. Доведено, що ідея криміналізації неповаги до суду як злочину проти

правосуддя цілком узгоджується із зарубіжним досвідом, адже у

законодавствах багатьох країн Європи (зокрема, Бельгії, Голландії

(Нідерландів), Іспанії, Німеччини, Франції, Швеції), деяких країнах Азії та

США неповага до суду є кримінально караним діянням. Водночас, підходи

законодавців держав світу до неповаги до суду не є узгодженими. Так, у

кримінальних законах Бельгії, Франції, Іспанії, Німеччини, країн-учасниць

СНД (за виключенням Молдови, Узбекистану, України) під неповагою до

суду, як правило, розуміють образу судді або наклеп на нього. Дещо інший

підхід спостерігається у Нідерландах, адже в цій країні кримінально караним

діянням є не образа судді, а безпосередньо умисне невиконання наказу або

законної вимоги публічного службовця.

Кримінальна відповідальність за неповагу до суду передбачена також у

країнах англо-саксонської правової сім’ї (Великобританія, Сполучені Штати

Америки) та окремих державах мусульманського права.

4. З’ясовано, що підставами кримінально-правової заборони є

правостворюючі фактори, які обумовлюють допустимість, можливість і

доцільність визнання суспільного небезпечного діяння злочином. За

результатами аналізу наукових підходів до розуміння сутності і змісту
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зазначених правових категорій в якості єдиної і достатньої підстави

криміналізації нами було обрано та досліджено суспільну небезпеку неповаги

до суду.

5. Встановлено, що неповага до суду відповідає наступним принципам

криміналізації суспільно небезпечних діянь: відносна поширеність діяння,

домірність позитивних та негативних наслідків криміналізації, кримінально-

політична адекватність криміналізації, конституційна адекватність, системно-

правова несуперечність, міжнародно-правова необхідність та допустимість,

процесуальне здійснення переслідування, відсутність прогалин закону та

ненадмірності заборони, визначеність та єдність термінології, повнота

складу, домірність санкції та економія репресії.

6. З’ясовано, що основний безпосередній об’єкт неповаги до суду

мають становити суспільні відносини, покликані забезпечувати

охоронюваний кримінальним законом порядок відносин між учасниками

судового розгляду, що забезпечує нормальну діяльність суду і суддів по

здійсненню правосуддя у спосіб та порядок, передбачені законом. Поряд із

цим, обов’язковим додатковим об’єктом неповаги до суду, є честь і гідність

судді та репутація суду. Потерпілими від неповаги до суду будуть виступати

суддя, присяжні та секретар судового засідання залежно від спрямованості

такої неповаги.

7. Обов’язковою ознакою об’єктивної сторони неповаги до суду є

суспільно небезпечне діяння у формі дії або бездіяльності. Виокремлені такі

форми можливої неповаги до суду, як: винятково цинічна образа судді або

інших учасників судового розгляду; злісне ухилення від явки в суд свідка,

потерпілого, позивача, відповідача чи інших осіб, що призвело до

систематичного зриву судових засідань; невиконання законних вимог

головуючого, а також інше грубе порушення встановленого у суді порядку.

Обґрунтовано, що неповага до суду за умови її криміналізації має стати

злочином проти правосуддя саме із формальним складом, оскільки

безпосередньо факт її прояву утворить закінчений злочин.
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Час можливого вчинення неповаги до суду, буде становити період,

протягом якого судова справа перебуває на розгляді у суді, адже

процесуальна діяльність судді, присяжного, секретаря судового засідання не

обмежується лише веденням судового процесу. Тому винні особи можуть

вчинити відповідні протиправні дії як під час судового розгляду, так і поза

його межами, однак виключно у зв’язку з відправленням останніми

правосуддя.

8. Сформульовано позицію, що суб’єктом неповаги до суду є будь-яка

фізична осудна особа, якій до вчинення злочину виповнилось шістнадцять

років, окрім суддів, які безпосередньо відправляють правосуддя, та

прокурорів, які підтримують державне обвинувачення у суді. Поряд із цим

обґрунтовано, що суб’єктом неповаги до суду може бути також

уповноважена особа від імені та в інтересах юридичної особи.

9. Суб’єктивна сторона неповаги до суду як злочину проти правосуддя

характеризується умисною формою вини, вид умислу – прямий, мотивом та

метою, які є обов’язковими його ознаками.

10. Правові аспекти пеналізації неповаги до суду були досліджені

відповідно до обраних правил, які полягають в: обмеженні видів покарань,

що можуть застосовуватися при пеналізації злочинів; поділі усіх видів

покарань на основні та додаткові; обмеженні на встановлення окремих видів

покарань за окремі види злочинів; обмеженні мінімальних і максимальних

розмірів покарань при встановленні їх у санкціях Особливої частини КК

України. Із урахуванням позитивного зарубіжного досвіду кримінально-

правової протидії неповазі до суду та на підставі отриманих результатів

анкетування було обрано такі альтернативні види покарань за відповідне

протиправне діяння, як штраф, громадські роботи, арешт. Визначено, що у

випадку криміналізації неповаги до суду вказане діяння буде злочином

невеликої тяжкості з огляду на розмір санкції статті.
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11. За результатами проведеного дисертаційного дослідження

запропоновано внести зміни та доповнення до чинного вітчизняного

законодавства.

1) Доповнити Кримінальний кодекс України статтею:

«Стаття 3762. Неповага до суду

1. Неповага до суду, тобто винятково цинічна образа судді або інших

учасників судового розгляду, злісне ухилення від явки в суд свідка,

потерпілого, позивача, відповідача чи інших осіб, що призвело до

систематичного зриву судових засідань, невиконання законних вимог

головуючого, а також інше грубе порушення встановленого у суді порядку –

карається штрафом у розмірі до трьохсот неоподаткованих мінімумів

доходів громадян або громадськими роботами на строк до ста двадцяти

годин, або арештом на строк до трьох місяців.

2. Ті самі дії, вчинені групою осіб, або особою, раніше судимою за

неповагу до суду або втручання в діяльність судових органів, або службовою

особою –

караються штрафом у розмірі від двохсот до п’ятисот неоподаткованих

мінімумів доходів громадян або громадськими роботами на строк від ста

двадцяти до двохсот сорока годин, або арештом на строк від трьох до шести

місяців».

2) Доповнити пункт 1 статті 963 Кримінального кодексу України

«Підстави для застосування до юридичних осіб заходів кримінально-

правового характеру» словами «у статті 3762 КК України» та викласти його у

такій редакції:

«вчинення її уповноваженою особою від імені та в інтересах юридичної

особи будь-якого із злочинів, передбачених у статтях 209 і 306, частинах

першій і другій статті 3683, частинах першій і другій статті 3684, статтях

369, 3692, 3762 цього Кодексу».
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ДОДАТКИ

Додаток А

Ґенеза кримінальної відповідальності за неповагу до суду на

теренах сучасної України на різних етапах становлення її

державності

Назва Закону
та № статті

диспозиція санкція

Руська Правда

(пункти 21, 22)

посягання на життя і

здоров’я, відносини

власності огнищанина та

тіуна у зв’язку з їх

особливим правовим та

соціальним статусом як

представників судової

влади

І Литовський статут

1529 р.

(артикул 18)

„...якщо хто-небудь кому-

небудь іншому або

суддям у суді сказав

лайливі слова і тим

виявив неповагу до суду і

суддям,

тюремне ув’язнення на

строк шість тижнів

ІІ Литовський Статут

1566 р.

(артикул 7 розділу 4

„Про суддів та про

суди”)

„… коли б хто-небудь,

з’явившись до суду

замковий чи земський,

там, на суді, або хоча б на

вулиці суддю, підсудка чи

писаря або кого-небудь із

врядників ганебними

тюремне ув’язнення на

строк шість тижнів у

замку чи у дворі

нашому…”
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словами образив,

ІІ Литовський Статут

1566 р.

(артикул 22 розділ 4

„Про суддів та про

суди”)

„…якщо хто-небудь,

будучи викликаним на

сесію земського суду, не

з’явиться і ніякої

поважної причини своєї

неявки не вкаже чи не

пояснить суду,

то такий повинен

стороні заплатити за

неявку за кожні позови

4 копи грошей, у суд

одну копу з розрахунку

судді 40 грошей, а

підсудку – 10 грошей…”

Судебник 1497 р.

(стаття 68)

непідкорення особі, яка

приймає участь у

відправленні правосуддя

карається штрафом, а

порушник передається

на поруки і підлягає

переданню

великокняжому суду

Судебник 1550 р.

(стаття 7)

оскарження дій посадової

особи, яка виконувала

обов’язки судді та

відмовила в задоволенні

позову

карається тюремним

ув’язненням.

Соборне уложення

1649 р.

(стаття 106 глави 10

«Про суд»)

недотримання порядку та

брань під час судового

процесу

карається кнутом та

батогами

Артикул Військовий

1715 р.

(артикул 34 глави 3)

лайка або інші способи

протидії виконання

суддями або іншими

особами, які виконують

карається смертною

кара («позбавлення

живота»).
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покладені на них функцію

по здійсненню

судочинства своїх

обов’язків.

«Права, за якими

судиться

малоросійський

народ» 1743 р.

неповага до суду, що

виразилась в образі чи

приниженні судді або

суддівського працівника

карається позбавленням

двох пальців та

обов’язком

відшкодувати у

подвійному розмірі за

завдану рану

Угорський

кримінальний кодекс

1873 р.

порушення підсудним

порядку в залі суду чи

виявляння іншої неповаги

до суду.

карається усуненням

підсудного із зали

засідання

Уложення про

покарання кримінальні

і виправні

(статті 314 и 315

глави 2 «Об

оскорблении и явном

неуважении к

присутственным

местам и чиновникам

при отправлении

должности»)

образа інших учасників

судового процесу, в тому

числі будь-якою дією,

лайливими словами, а

також за образу під час

судового процесу

Закон СРСР «Про

відповідальність за

неповагу до суду»

(стаття 2)

відповідальність за образу

судді або народного

засідателя у зв’язку з їх

діяльністю з відправлення

правосуддя.

карається виправними

роботами на строк до

одного року або

штрафом в розмірі до

трьохсот рублів.
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Додаток Б

Зарубіжний досвід кримінально-правової протидії неповазі до
суду

Назва Закону
та № статті

диспозиція санкція

Кримінальний кодекс

Бельгії

(стаття 275)

особа, яка своїми діями,

словами, рухами або

погрозами образить

члена судової установи,

у зв’язку із виконанням

посадових обов’язків

карається тюремним

ув’язненням від восьми

днів до двох місяців, або

штрафом, або лише

одним із цих покарань

Кримінальний кодекс

Франції

(стаття 434-24)

образа словами,

жестами чи погрозами,

не відданими гласності

текстами або

зображеннями будь-

якого роду або шляхом

відправлення будь-яких

предметів, адресованих

магістрату, присяжному

засідателю або іншій

особі, яка засідає в

судовій установі та

виконує посадові

обов’язки, або у зв’язку

з їх виконанням

карається одним роком

тюремного ув’язнення і

штрафом

Кримінальний кодекс

ФРН (§ 90Ь)

якщо будь-яка особа

публічно або шляхом

карається позбавленням

волі на строк від трьох
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розповсюдження

письмових матеріалів

ображає

Конституційний Суд

Федерації, або одного із

їх членів в їх якості

таким чином, що це

загрожує авторитету

держави

місяців до п’яти років

Кримінальний кодекс

Голандії (Нідерландів)

(стаття 184)

особа, яка умисно не

виконує виданий наказ

або законну вимогу

публічного службовця,

якому доручено

здійснювати контроль,

або публічного

службовця, якому

доручено розкриття або

розслідування

кримінальних злочинів

підлягає тюремному

ув’язненню на строк до

трьох місяців або

карається штрафом

другої категорії

Кримінальний кодекс

Іспанії

(стаття 504)

особа, яка вчинить

наклеп, образить або

буде загрожувати Уряду

Нації, Генеральній Раді

судової влади,

Конституційному Суду,

вищому органу судової

влади автономії.

карається штрафом у

розмірі від дванадцяти

до вісімнадцяти

місячних заробітних

плат

Кримінальний кодекс

Швеції (стаття 5)

образлива поведінка по

відношенню до особи,

карається штрафом без

зазначення його розміру
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яка здійснює або у

зв’язку із здійсненням

нею посадових

обов’язків

Кримінальний кодекс

Азербайджану

(стаття 289)

дії, що виразились в

образі учасників

судового процесу

карається штрафом в

розмірі до трьохсот

манатів (272 євро) або

громадськими роботами

на строк від ста

шістдесяти до двохсот

годин, або

позбавленням волі на

строк до шести місяців.

Кримінальний кодекс

Республіки Білорусь

(стаття 391)

образа судді або

народного засідателя у

зв’язку з відправленням

ними правосуддя

карається штрафом, або

виправними роботами

на строк до двох років,

або арештом на строк

від трьох до шести

місяців, або

обмеженням волі на

строк до трьох років

Кримінальний кодекс

Республіки Вірменія

(стаття 343)

неповага до суду, яка

виразилась в образі

учасників судового

процесу,

карається штрафом у

розмірі від стократного

до трьохсоткратного

розміру мінімальної

заробітної плати або

арештом на строк від

одного до двох місяців

Кримінальний кодекс

Республіки Казахстан

неповага до суду, що

виразились в образі

карається штрафом у

розмірі від ста до
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(стаття 342) учасників судового

процесу

двохсот місячних

розрахункових

показників, або

притягнення до

громадських робіт на

строк від ста

вісімдесяти до двохсот

сорока годин, або

обмеження волі на строк

до одного року.

Кримінальний кодекс

Республіки Киргизстан

(стаття 321)

неповага до суду, що

виразилась в образі

учасників судового

процесу,

карається штрафом у

розмірі від ста до

двохсот розрахункових

показників або

виправними роботами

на строк до одного року.

Кримінальний кодекс

Таджикістану

(стаття 355)

неповага до суду, що

виразилась в образі

учасників судового

процесу,

карається

обов’язковими

роботами на строк від

ста вісімдесяти до

двохсот сорока або

штрафом у розмірі до

п’ятисот показників для

розрахунків.

Кримінальний кодекс

Російської Федерації

(стаття 297)

неповага до суду, що

проявляється в образі

учасників судового

розгляду, тобто осіб, які

приймають участь у

кримінальному процесі

карається штрафом в

розмірі до двохсот тисяч

рублів або в розмірі

заробітної плати або

іншого доходу

засудженого за період
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правосуддя до вісімнадцяти місяців,

або виправні роботи на

строк від одного року до

двох років, або арештом

на строк від чотирьох до

шести місяців

Англія та США невиконання постанови

або ухвали про

зобов’язання вчинити

певні дії у встановлений

строк або утриматись

від вчинення певних

дій; невиконання даної

суду обіцянки, з

урахуванням якої суд

санкціонував певну

процесуальну дію;

порушення

розпорядження суду про

складання переліку

питань для допиту

свідків, про розкриття

доказів або про

перевірку достовірності

письмових доказів

карається штрафом,

арештом, позбавленням

статусу судового

представника тощо

Саудівська Аравія богохульство карається тілесними

ушкодженнями (до 100

ударів батогом) або

смертною карою
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Додаток В

Анкета

вивчення думки фахівців у галузі права з правових аспектів

криміналізації неповаги до суду як кримінального правопорушення

проти правосуддя

Шановні колеги!

Ми просимо Вас заповнити нижченаведену анкету, не пропускаючи

жодного питання, та сподіваємося на ваші щирі й правдиві відповіді.

Заздалегідь дякуємо Вам за увагу та приділений час!

Вкажіть деякі відомості про себе

Вік

б) 20 – 25 років (81 особа, 9 % з усіх респондентів)

в) 26 – 29 років (189 осіб, 21 % з усіх респондентів)

г) 30 – 35 років (234 особи, 26 % з усіх респондентів)

ґ) 36 – 50 років (342 особи, 38 % з усіх респондентів)

д) 51 і старше (54 особи, 6 % з усіх респондентів)

Стать:

а) чол. (549 осіб, 61 % з усіх респондентів)

б) жін. (351 особа, 39% з усіх респондентів)

Посада:

б) суддя (300 осіб, 33,3% з усіх респондентів)

ґ) працівник правоохоронних органів (300 осіб, 33,3 % з усіх респондентів)

д) науковець (300 осіб, 33,3 % з усіх респондентів)

Стаж роботи на вказаній посаді
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– до 5 років (279 осіб, 31 % з усіх респондентів)

– від 5 до 10 років (279 осіб, 31 % з усіх респондентів)

– від 10 до 15 років (156 осіб, 17,5 % з усіх респондентів)

– від 15 до 20 років (72 особи, 8 % з усіх респондентів)

– 20 років і більше (114 осіб, 12,5 % з усіх респондентів)

1. Що Ви розумієте під неповагою до суду як кримінальним

правопорушенням проти правосуддя?

а) неповагою до суду є винятково цинічна образа судді або інших учасників

судового розгляду (282 особи, 83% суддів; 245 осіб, 72% працівників

правоохоронних органів; 197 осіб,  58% науковців);

б) неповагою до суду є злісне ухилення від явки в суд свідка, потерпілого,

позивача, відповідача чи інших осіб, що призвело до систематичного зриву

судових засідань (275 осіб, 81% судді; 248 осіб, 73% працівники

правоохоронних органів; 218 осіб, 64% науковці);

в) неповагою до суду є невиконання законних вимог головуючого (245 осіб,

72% судді; 218 осіб, 64% працівники правоохоронних органів; 238 осіб, 70%

науковці);
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г) під неповагою до суду слід розуміти інше грубе порушення

встановленого у суді порядку (177 осіб, 52% судді; 187 осіб, 55% працівники

правоохоронних органів; 228 осіб 67% науковців).

2. Чи стикались Ви на практиці з поведінкою, яка за своєю  суттю

відповідає ознакам неповаги до суду саме як кримінального

правопорушення проти правосуддя?

а) так (262 особи, 87,5% суддів; 222 особи, 74% працівників правоохоронних

органів; 243 особи, 81% науковців);
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б) ні (38 осіб, 12,5% суддів; 78 осіб, 26% працівників правоохоронних

органів; 57 осіб, 19 % науковців);

3. Як Ви вважаєте, до кола потерпілих від неповаги до суду, окрім осіб,

які безпосередньо відправляють правосуддя, та секретаря судового

засідання, слід когось відносити?

а)так (81 особа, 27% суддів судів загальної юрисдикції; 66 осіб, 22%

працівників правоохоронних органів; 57 осіб, 19% науковців);

б)ні (219 осіб, 73% суддів судів загальної юрисдикції; 234 особи, 78%

працівників правоохоронних органів; 243 особи, 81% науковців).
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4. Яким саме чином, на Ваш погляд, слід тлумачити визначення

правової категорії «злісне ухилення від явки в суд за викликом»?

а) злісне ухилення від явки в суд – ситуація, коли особа, належним чином

повідомлена про дату, час та місце судового розгляду, не прибула в судове

засідання, а в наступному судовому засіданні не надасть належних та

допустимих доказів поважності причин такого неприбуття 109 осіб, 32%

суддів; 95 осіб, 28% працівників правоохоронних органів; 139 осіб,  41 %

науковців);

б) злісним ухиленням від явки в суд є неявка в суд за викликом три  рази

поспіль без поважних причин, що призвело до зриву судового засідання (235

осіб, 69% суддів; 245 осіб, 72% працівників правоохоронних органів; 218 осіб,

64% науковців).
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5. Які особливо зухвалі дії, на Ваше переконання, мають визнаватись

неповагою до суду як такі, що обов’язково призводять до

систематичного зриву судового засідання?

а)особливо систематичні образливі звернення до суду (197 осіб, 58% суддів; 221

особа, 65% працівників правоохоронних органів; 194 особи 57% науковців);

б) кидання документів з підстав зневажливого ставлення до судової

процедури (173 особи, 51% суддів; 238 осіб, 70% працівників правоохоронних

органів; 207 осіб,  61% науковців);

в)принципове не підведення учасників судового розгляду при вході до зали

судового засідання суду та, відповідно, надання пояснень, показань, а також

заслуховування рішень суду сидячи без дозволу головуючого судді (252

особи 74 % суддів; 207 осіб, 61 % працівників правоохоронних органів; 238

осіб,  70 % науковців),

58

57

65

Судді Працівники правоохоронних органів Науковці

51
61

70

Судді Працівники правоохоронних органів Науковці

74

70

61

Судді Працівники правоохоронних органів Науковці



207

г) постійне вигукування образливих реплік (187 осіб,  55 % суддів; 245 осіб,

72 % працівників правоохоронних органів; 204 особи 60% науковців).

6. Які, на Ваш погляд, форми дій осіб, що за своєю суттю є неповагою до

суду, спрямовані безпосередньо на грубе порушення встановленого у суді

порядку?

а)невиконання рішень суду (231 особа, 68% суддів; 221 особа 65%

працівників правоохоронних органів; 255 осіб, 75% науковців);

б)безпідставні звинувачення на адресу суду під час судового розгляду (173

особи, 51 % судді; 197 осіб, 58 % працівників правоохоронних органів; 187

осіб, 55 % науковців);
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в)прибуття у судове засідання в стані алкогольного або наркотичного

сп’яніння (252 особи, 74 % судді; 173 особи, 51 % працівників

правоохоронних органів; 204 особи, 60 % науковців);

г)непристойні жести тощо (187 осіб, 55 % судді; 177 осіб, 52 % працівників

правоохоронних органів; 204 особи,  60% науковців).

7. Який, на Ваш погляд критерій має бути визначальним для

відмежування кримінальної та адміністративної відповідальності за

неповагу до суду?

а) суспільна небезпека діяння (231 особа, 68% судді; 224 особи, 66%

працівники правоохоронних органів; 238 осіб, 70% науковці);
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б) характер суспільних відносин, а також потенційні негативні наслідки від

неповаги до суду (187 осіб, 55% судді; 238 осіб, 70% працівники

правоохоронних органів; 262 особи, 77% науковці).

8. Чи відповідає за своєю суттю неповага до суду ознакам

кримінального проступку?

а)так (37 осіб, 11 % судді; 44 особи, 13 % працівників правоохоронних

органів; 27 осіб, 8 % науковців);

б)ні (272 особи, 80 % суддів; 248 осіб, 73 % працівників правоохоронних

органів; 279 осіб, 82 % науковці).
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9. Який, на Ваш погляд, вид покарання за неповагу до суду як

кримінальне правопорушення проти правосуддя є найбільш адекватним

за умови криміналізації останньої?

а) штраф (273 особи, 91% суддів; 255 осіб, 85% працівників правоохоронних

органів; 285 осіб,  95% науковців);

б) громадські роботи (252 особи, 84% суддів; 240 осіб, 80% працівників

правоохоронних органів; 267 осіб, 89% науковців);

а) арешт (240 осіб, 80% суддів; 276 осіб, 92% працівників правоохоронних

органів; 258 осіб,  86% науковців);
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10. Чи необхідно, на Ваше переконання, встановлювати у санкції

статті за неповагу до суду окремо основний та додатковий види

покарань?

а) так, необхідно (27 осіб, 9% суддів; 39 осіб, 13% працівників

правоохоронних органів; 21 особа, 7% науковців);

б) ні, не потрібно (279 осіб, 93% суддів; 270 осіб, 90% працівників

правоохоронних органів; 264 особи, 88% науковців);

9

7

13

Судді Працівники правоохоронних органів Науковці

93

88

90

Судді Працівники правоохоронних органів Науковці



212

АНАЛІТИЧНА ДОВІДКА

отриманих результатів анкетування фахівців у галузі права щодо

теоретико-правових аспектів криміналізації неповаги до суду як

кримінального правопорушення проти правосуддя

Анкетування проводилося у м. Запоріжжі, м. Києві, Вінницькій, Івано–

Франківській, Житомирській, Закарпатській, Запорізькій, Київській,

Львівській, Одеській, Полтавській, Чернігівській, Черкаській і Чернівецькій

областях.

Мета анкетування: з’ясувати думку респондентів щодо проблем

криміналізації неповаги до суду як кримінального правопорушення проти

правосуддя, тим самим підтвердити або спростувати результати нашого

дисертаційного дослідження, а також використати отримані дані при

формулюванні висновків і розробці пропозицій (рекомендацій) щодо

удосконалення положень доктрини та вітчизняного закону про кримінальну

відповідальність.

Категорія респондентів: 900 фахівців у галузі права з м. Запоріжжя та

дванадцяти областей України, що охоплюють північні, західні, східні,

південні та центральні регіони України.

Підстави для анкетування: наявність у респондентів: а) вищої юридичної

освіти; б) досвіду від 3 і більше років практичної роботи на посадах

оперуповноважених карного розшуку та податкової міліції, дізнавачів,

слідчих, криміналістів тощо; в) сформованої позиції (думки) та власного

уявлення щодо питань, які стосуються питань кримінальної відповідальності

за притягнення завідомо невинного до кримінальної відповідальності.

Форма анкетування: письмова, шляхом заповнення/давання відповідей

респондентами.

Час для відповіді на одну анкету респондентом: приблизно 20–30 хв.

Зміст пропонованих питань: базується на отриманих в результаті

дисертаційного дослідження персональних результатах і науково
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обґрунтованих даних, що мають бути спростовані чи підтверджені

респондентами, а також позиціях, які мають бути визначені чи уточнені.

Особливості пропонованих варіантів відповідей: 1) застосовувався

спрощений підхід, який полягав у тому, що респондент обирав тільки одну з

уже сформульованих відповідей; 2) застосовувався ускладнений підхід, який

полягав у тому, що респондент обирав відповіді різноманітного змісту чи

писав власну думку з конкретного питання.

Аналіз відповідей респондентів:

Головна ідея анкетування полягала в об’єктивному з’ясуванні позиції

респондентів як досвідчених фахівців у галузі права із досліджуваного

питання.

Результати відповідей на питання № 1 демонструють, що неповага до

суду беззаперечно є комплексним та достатньо об’ємним негативним

соціальним явищем, а відтак, може проявлятись у багатьох формах.

Зокрема, респонденти виділили такі потенційні її форми, як: винятково

цинічна образа судді або інших учасників судового розгляду; злісне ухилення

від явки в суд свідка, потерпілого, позивача, відповідача чи інших осіб, що

призвело до систематичного зриву судових засідань; невиконання вимог

головуючого; інше грубе порушення встановленого у суді порядку.

Результати опитування з даної проблематики були покладені нами в основу

роботи.

Питання № 2 стосувалося оцінки відносної поширеності наведених вище

проявів цинічного ставлення до суду як державного інституту. Приблизно

80% усіх опитаних осіб стикались на практиці із неповагою до суду, що

підтверджує не поодинокість проблемних явищ у правозастосовній

діяльності суду.

Відповідаючи на питання № 3, переважна більшість респондентів (73%

суддів судів загальної юрисдикції, 78% працівників правоохоронних органів

та 81% науковців) висловилась, що потерпілими від неповаги до суду будуть

виступати суддя, присяжні та секретар судового засідання у залежності від
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спрямованості такої неповаги. Такі показники ми можемо підтримуємо,

оскільки додатковим (факультативним) об’єктом неповаги до суду є

безпосередньо честь та гідність перелічених вище осіб.

Питання № 4 було покликане розтлумачити правову категорію «злісне

ухилення від явки в суд за викликом» як потенційну кримінально карану

форму неповаги до суду. Переважна більшість респондентів дійшла

узгодженої позиції, що таке явище бути мати місце у випадку ухилення

особи від явки в суд за викликом три  рази поспіль без поважних причин.

При цьому, фундаментальним наслідком такої неявки має бути

унеможливлення розгляду судом справи по суті та, як наслідок, зрив

судового засідання.

Цікавою для нас також є позиція респондентів щодо питання № 5 про те,

які саме особливо зухвалі дії учасників судового процесу слід визнавати

неповагою до суду. Отримані результати анкетування засвідчили розмаїття

правових підходів з даної проблематики, оскільки до таких дій опитані

віднесли : 1) особливо систематичні образливі звернення до суду; 2) кидання

документів з підстав зневажливого ставлення до судової процедури;

3) принципове не підведення учасників судового розгляду при вході до зали

судового засідання суду та, відповідно, надання пояснень, показань, а також

заслуховування рішень суду сидячи без дозволу головуючого судді;

4) постійне вигукування образливих реплік. Саме тому отримані результати

ми поклали в основу роботи.

Питання № 6 нами було сформульовано та поставлено на розсуд

респондентів з метою виокремлення форм інших дій осіб, спрямованих на

грубе порушення встановленого у суді порядку, які за своєю суттю також

будуть неповагою до суду. До таких дій опитані віднесли, зокрема,

невиконання рішень суду (231 особа, 68% суддів; 221 особа 65% працівників

правоохоронних органів; 255 осіб, 75% науковців); безпідставні

звинувачення на адресу суду під час судового розгляду (173 особи, 51 %

судді; 197 осіб, 58 % працівників правоохоронних органів; 187 осіб, 55 %
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науковців); прибуття у судове засідання в стані алкогольного або

наркотичного сп’яніння (252 особи, 74 % судді; 173 особи, 51 % працівників

правоохоронних органів; 204 особи, 60 % науковців); непристойні жести

тощо (187 осіб, 55 % судді; 177 осіб, 52 % працівників правоохоронних

органів; 204 особи,  60% науковців).

На наше переконання, отриманий результат з даного питання є

логічним, адже усі без виключення відповіді відображають злободенні

прояви зневажливого ставлення певного прошарку суспільства до суду як

органу державної влади.

Позицію фахівців у галузі права ми також з’ясовували при розгляді

таких спеціальних питань кримінальної відповідальності за неповагу до суду,

як правові аспекти відмежування кримінальної і адміністративної

відповідальності за неповагу до суду та пеналізацію останньої.

Отже, визначальними критеріями для відмежування кримінальної та

адміністративної відповідальністю за неповагу до суду (питання № 7), на

переконання респондентів, мають виступати суспільна небезпека діяння,

характер суспільних відносин, а також потенційні негативні наслідки від

неповаги до суду.

На предмет відповідності неповаги до суду ознакам кримінального

проступку (питання № 8) більшість респондентів (80 % суддів; 73 %

працівників правоохоронних органів; 82 % науковців) відповіла негативно.

Такі результати ми пов’язуємо з тим, що під загрозою такої протиправної

поведінки так чи інакше опиняється судова гілка влади, а тому ступінь

суспільної небезпеки та міра завданої шкоди від неповаги до суду є більш

істотною, аніж від кримінального проступку.

Принципово важливим для проведеного дослідження є позиція

респондентів щодо питання №  9, яке було покликане визначити найбільш

адекватний вид покарання за неповагу до суду як кримінальне

правопорушення проти правосуддя. До таких останні віднесли штраф,

громадські роботи та арешт. Варто відзначити, що такий результат повністю



216

узгоджується із позитивним зарубіжним досвідом кримінально-правової

протидії неповазі до суду.

При цьому, відповідаючи на питання № 10 щодо доцільності

встановлення у санкції статті за неповагу до суду окремо основного та

додаткового видів покарань, більшість фахівців у галузі права (93% суддів;

90% працівників правоохоронних органів; 88% науковців) відповіли не

ствердно.

Отже, проведене анкетування засвідчило про інтерес респондентів до

проблемних аспектів криміналізації неповаги до суду, а також дозволило

з’ясувати позитивне їх ставлення до запропонованих у дослідженні

законодавчих пропозицій.
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Додаток Д
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Додаток Ж
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