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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ
Актуальність теми. Характерною рисою будь-якої правової держави є
верховенство права в усіх сферах життя суспільства. При цьому 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 ст. 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 ч. 4 ст. 129 Конституції України
передбачив, що за неповагу до суду і судді винні особи притягаються до
юридичної відповідальності.
Таке положення законодавства кореспондується з положеннями ч. 3 ст. 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 слід 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 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,
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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 виручки
в іноземній валюті», (м. Харків, 2016 рік). Основою цієї роботи стало
використання методу теоретико-правового моделювання нової кримінальноправової 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 № 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
неповазі 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 кримінальноправової охорони правосуддя.
Предметом дослідження є проблеми криміналізації неповаги до суду.
Методи дослідження. Під час дослідження були застосовані такі методи
дослідження: діалектичний, порівняльно-правовий, історичний, формальноюридичний, 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 неповазі 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
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, 2.1-2.4). Цей метод був
використаний також для розроблення нормативних моделей юридичного
складу неповаги до суду як злочину проти правосуддя (підрозділи 2.1-2.4), 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-
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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 кримінальноправову 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;
−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 акта в частині розширення
переліку підстав для застосування до юридичних осіб заходів кримінальноправового 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
спрямовано на удосконалення відповідальності за неповагу до суду зокрема та
кримінального закону взагалі. Окремі положення роботи можуть бути
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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.); «Кримінальноправове, 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.).
Публікації. Основні положення дисертаційної роботи знайшли
відображення у шести наукових статтях, з яких: п’ять – у вітчизняних фахових
виданнях, одна – у зарубіжному періодичному науковому виданні за профілем
дисертації, а також у шести тезах доповідей на науково-практичних
конференціях і круглому столі.
Структура дисертації відповідає її меті і задачам та складається із
вступу, трьох розділів, які об’єднують дев’ять підрозділів, висновків, списку
використаних джерел та додатків. Загальний обсяг дисертації становить
221 сторінку, обсяг основного тексту – 169 сторінок. Список використаних
джерел налічує 215 найменувань і займає 23 сторінки. Додатки займають
29 сторінок.
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ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ
У Вступі обґрунтовано актуальність теми дисертаційного дослідження.
Визначено його мету і задачі, об’єкт, предмет та методи дослідження.
Сформульовано положення, які становлять наукову новизну одержаних
результатів. Висвітлено практичне значення роботи, апробацію отриманих
результатів, кількість публікацій за темою дисертації.
Розділ 1 «Соціальна обумовленість криміналізації неповаги до суду»
складається з трьох підрозділів.
У підрозділі 1.1 «Ґенеза відповідальності за неповагу до суду» автор
дослідив історичну ретроспективу розвитку законодавства про кримінальну
відповідальність за неповагу до суду на теренах сучасної України, адже
безпосередньо дослідження історичних пам’яток права дає можливість
зрозуміти сучасні процеси, які відбуваються в суспільстві.
З’ясовано, що вперше спеціалізований захист осіб, які здійснюють
правосуддя, від втручання у їх діяльність у формі насильства, вбивства, прояву
злісної неповаги тощо було запроваджено ще за часів існування Київської
Русі. Подальші віхи становлення кримінальної відповідальності за
досліджуване діяння припадали вже на князівський період, литовськопольську добу, козацько-гетьманський період, період перебування українських
земель у складі Російської імперії та радянські часи.
Зроблено висновок, що розвиток кримінального законодавства за
неповагу до суду нерозривно пов’язаний із розумінням значущості суду як
органу державної влади та, відповідно, певними історичними етапами
розвитку державності, формуванням національної правової культури та
правової системи держави.
У підрозділі 1.2 «Зарубіжний досвід кримінально-правової протидії
неповазі до суду» аналізуються норми кримінального законодавства за
неповагу до суду держав Європи (зокрема Бельгії, Нідерландів, Іспанії,
Німеччини, Франції, Швеції), держав-учасниць СНД, держав англоамериканської правової сім’ї (Великобританія, Сполучені Штати Америки),
держав мусульманського права. Проаналізовано також правозастосовну
практику зазначених держав із досліджуваного питання.
Так, неповагою до суду у зазначених державах можуть бути
кваліфіковані такі 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.
Пізнавальною з погляду можливого запозичення видається законодавча
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конструкція статті Закону Сполученого Королівства Великобританії та
Північної Ірландії про неповагу до суду 1981 р., що регламентує кримінальну
відповідальність за неповагу до суду.
Підсумовано, що кримінальне законодавство багатьох держав Європи
досить детально регламентує кримінальну відповідальність за неповагу до
суду та характеризується певними особливостями.
Підрозділ 1.3 «Підстави та принципи криміналізації неповаги до суду»
присвячений аналізу підстав та принципів теорії криміналізації. За
результатами дослідження наукових підходів до розуміння сутності і змісту
зазначених правових категорій як єдину і достатню підставу криміналізації
неповаги до суду як злочину проти правосуддя в Україні було обрано та
досліджено суспільну небезпеку неповаги до суду.
Принципи криміналізації неповаги до суду, у свою чергу, були
структуровані на соціально-психологічні (відносна поширеність діяння,
домірність позитивних та негативних наслідків криміналізації, кримінальнополітична адекватність криміналізації) та системно-правові (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).
Автором зроблено висновок, що ідея криміналізації неповаги до суду
обумовлена наявними фундаментальними соціально-правовим підставами та
принципами криміналізації зазначеного протиправного діяння.
Розділ 2 «Юридично-догматичні підстави криміналізації неповаги до
суду: досвід теоретико-правового моделювання злочину» складається із
чотирьох підрозділів.
У підрозділі 2.1 «Об’єкт неповаги до суду як належна складова
кримінально-правової охорони» проаналізовано теоретичні підходи та
концепції до визначення поняття «об’єкт злочину». У контексті аналізу об’єкта
неповаги до суду обрано теорію суспільних відносин. Під родовим об’єктом
неповаги до суду запропоновано визнати суспільні відносини, пов’язані з
регламентованим законодавством порядком здійснення судами правосуддя.
Основним безпосереднім об’єктом неповаги до суду можуть бути
суспільні відносини, покликані забезпечувати охоронюваний кримінальним
законом порядок відносин між учасниками судового розгляду, що забезпечує
нормальну діяльність суду і суддів зі здійснення правосуддя у спосіб та
порядок, передбачені законом. Також виділено обов’язковий додатковий
об’єкт неповаги до суду, а саме честь і гідність судді та репутація суду.
Потерпілими від неповаги до суду можуть бути суддя, народні засідателі,
присяжні та секретар судового засідання залежно від спрямованості такої
неповаги. Враховуючи специфіку об’єкта кримінально-правової охорони,
норму про відповідальність за неповагу до суду доцільно розмістити у
розділі XVIII Особливої частини КК України – «Злочини проти правосуддя».
У підрозділі 2.2 «Об’єктивна сторона неповаги до суду: проектна
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перспектива» надано характеристику суспільно небезпечного діяння в
модельному юридичному складі неповаги до суду. Автором висловлено
позицію, що обов’язковою ознакою об’єктивної сторони неповаги до суду є
суспільно небезпечне діяння, яке може бути вчинено шляхом: 1) винятково
цинічної образи судді або інших учасників судового розгляду; 2) злісного
ухилення від явки в суд свідка, потерпілого, позивача, відповідача чи інших
осіб, що призвело до систематичного зриву судових засідань; 3) невиконання
законних вимог головуючого; 4) іншого грубого порушення встановленого у
суді порядку.
Обґрунтовано, що в цілому модельний склад цього злочину є
формальним, а тому настання негативних наслідків у цьому випадку не є
необхідним. Часом вчинення неповаги до суду є період, протягом якого судова
справа перебуває на вирішенні суду. Тому винні особи можуть вчинити
відповідні протиправні дії як під час судового розгляду, так і поза його
межами, однак виключно у зв’язку зі здійсненням правосуддя.
Підрозділ 2.3 «Наукове обґрунтування модельних ознак суб’єкта неповаги
до суду» присвячений моделюванню ознак суб’єкта неповаги до суду як злочину
проти правосуддя. За результатами дослідження ознак суб’єкта та положень
ст. 18 КК України обґрунтовується позиція, відповідно до якої суб’єкт неповаги
до суду є загальним: це будь-яка фізична осудна особа, якій до вчинення злочину
виповнилось шістнадцять років, окрім суддів, які безпосередньо здійснюють
правосуддя, та прокурорів, які підтримують державне обвинувачення у суді. Крім
того, обґрунтовано, що суб’єктом неповаги до суду може бути також
уповноважена особа від імені та в інтересах юридичної особи.
У підрозділі 2.4 «Моделювання суб’єктивної сторони неповаги до суду»
автором висловлено підхід, згідно з яким неповага до суду може бути вчинена
особою лише з прямим умислом. Його інтелектуальний момент полягає в
усвідомленні суб’єктом протиправності свого діяння та його суспільній
небезпечності, що створює потенційну загрозу заподіяння шкоди суспільним
відносинам у сфері здійснення правосуддя. Вольовий момент умислу полягає у
бажанні суб’єкта сукупно або альтернативно висловити винятково цинічну образу
судді або іншим учасникам судового розгляду; злісно ухилитись від явки в суд з
метою систематичного зриву судових засідань; не виконувати законних вимог
головуючого; іншим чином грубо порушувати встановлений у суді порядок.
Розділ 3 «Спеціальні питання теоретико-правового моделювання
кримінальної відповідальності за неповагу до суду» містить два підрозділи.
У підрозділі 3.1 «Відмежування кримінальної та адміністративної
відповідальності за неповагу до суду» констатовано відсутність єдиного
підходу до розуміння критеріїв відмежування злочинів та адміністративних
правопорушень. Із урахуванням правої позиції Конституційного Суду України
та на підставі отриманих результатів анкетування автор дійшов висновку, що
фундаментальним критерієм відмежування кримінальної та адміністративної
відповідальності за неповагу до суду має бути суспільна небезпека діяння.
Також доцільно враховувати, на які саме суспільні відносини посягає діяння,
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яке відповідає ознакам неповаги до суду.
Крім того, автором проаналізовано проекти Закону України «Про внесення
змін до Кримінального кодексу України щодо введення інституту кримінальних
проступків», які були зареєстровані суб’єктами законодавчої ініціативи у
Верховній Раді України. З’ясовано, що у більшості таких законопроектів
передбачалось визначити неповагу до суду саме як кримінальний проступок та
встановити штраф за відповідне протиправне діяння.
У підсумку зроблено висновок, що кримінально караною неповагою до
суду мають бути визнані діяння, які потенційно становлять істотну суспільну
небезпеку для суду, оскільки супроводжуються винятковим цинізмом,
призводять до систематичного зриву судових засідань, порушують
встановлений у суді порядок. За відсутності вказаних елементів склад
неповаги до суду як злочину буде відсутній.
У підрозділі 3.2 «Пеналізація неповаги до суду» обґрунтовано, що
виправлення осіб, які вчинили неповагу до суду, в більшості випадків не
потребує тривалого кримінально-правового впливу на їх особистість, у тому
числі покарань, пов’язаних із ізоляцією від суспільства. Відстоюється
переконання, що для досягнення цілей покарання у разі вчинення неповаги до
суду найбільш дієвими мають стати такі альтернативні види покарань, як
штраф, громадські роботи, арешт. У випадку криміналізації неповаги до суду
вказане діяння буде злочином невеликої тяжкості.
Автором розроблено модель норми, що передбачає кримінальну
відповідальність за неповагу до суду, та запропоновано її редакцію.
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 такому:
1. Становлення та розвиток юридичної відповідальності за неповагу до
суду, у тому числі і кримінальної, на теренах сучасної України нерозривно
пов’язаний з певними історичними етапами розвитку державності,
формуванням 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 здійснюють правосуддя, від втручання в їх діяльність (насильство,
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вбивство), є Руська Правда. Однак, незважаючи на власну 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.; Кримінальне
Уложення 1903 р. Варто також відзначити історичну значущість Судебника
Івана ІІІ 1497 р. та Судебника 1150 р., незважаючи 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 зі здійснення 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 держав Європи (зокрема, Бельгії, Нідерландів, Іспанії,
Німеччини, Франції, Швеції), деяких держав 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, держав-учасниць СНД (за винятком 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 державі 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
державах англо-саксонської правової сім’ї (Великобританія, Сполучені Штати
Америки) та окремих державах сім’ї 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
зазначених правових категорій як єдину і достатню підставу криміналізації
нами було обрано та досліджено суспільну небезпеку неповаги до суду.
5. Встановлено, що неповага до суду відповідає таким принципам
криміналізації суспільно небезпечних діянь: відносна поширеність діяння,
домірність позитивних та негативних наслідків криміналізації, кримінальнополітична адекватність криміналізації, конституційна адекватність, системно-
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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 зі здійснення 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. Виокремлено 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.
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 зі здійсненням вказаними особами
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 здійснюють 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
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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.
11. За результатами проведеного дисертаційного дослідження
запропоновано внести зміни та доповнення до чинного вітчизняного
законодавства, зокрема:
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», виклавши 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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АНОТАЦІЇ
Шмарін І.О. Неповага до суду: проблеми криміналізації. – На правах
рукопису.
Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за
спеціальністю 12.00.08 – кримінальне право та кримінологія; кримінальновиконавче право. – Дніпропетровський університет внутрішніх справ
Міністерства внутрішніх справ України, Дніпро, 2017.
Дисертація присвячена комплексній характеристиці неповаги до суду та
проблемам її криміналізації. Досліджено соціально-правову обумовленість
криміналізації неповаги до суду. Зокрема, здійснено аналіз ґенези
відповідальності за неповагу до суду та зарубіжного досвіду кримінальноправової протидії зазначеному діянню, надано опис та обґрунтовано
соціально-правові підстави та принципи криміналізації неповаги до суду.
Надано характеристику об’єкта неповаги до суду як належної складової
кримінально-правової охорони. Розроблено та обґрунтовано нормативну
модель ознак об’єктивної сторони юридичного складу неповаги до суду.
Визначено та охарактеризовано нормативно-модельні ознаки суб’єкта й
суб’єктивної сторони неповаги до суду.
Запропоновано критерії відмежування кримінальної та адміністративної
відповідальності за неповагу до суду, а також нормативну модель санкцій за
неповагу до суду як злочин проти правосуддя в Україні.
Ключові слова: неповага до суду, криміналізація, підстави, принципи,
моделювання.
Шмарин И.А. Неуважение к суду: проблемы криминализации. – На
правах рукописи.
Диссертация на соискание научной степени кандидата юридических
наук по специальности 12.00.08 – уголовное право и криминология; уголовноисполнительное право. – Днепропетровский университет внутренних дел
Министерства внутренних дел Украины, Днипро, 2017.
Диссертация посвящена комплексной характеристике неуважения к суду
и проблемам его криминализации. Исследована социально-правовая
обусловленность криминализации неуважения к суду. В частности,
осуществлен анализ генезиса ответственности за неуважение к суду.
Выяснено, что первые основы понимания неуважения к суду как преступления
против правосудия были заложены в бытность Киевской Руси. В
законодательном аспекте также проанализирован период пребывания части
украинских земель в составе Великого княжества Литовского (Литовские
Статуты 1529 года, 1566 года, 1588 года) и Российской Империи (Соборное
уложение 1649 года, Артикул Воинский 1715 года, «Права, по которым
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судится малороссийский народ», Уложение о наказаниях уголовных и
исправительных, Уголовное уложение 1903 года). Исследован советский
период, который также характеризуется надлежащей уголовно-правовой
защитой суда от неуважения к нему, о чем свидетельствуют такие
законодательные акты: Уголовный кодекс УССР 1922 года, Уголовный кодекс
УССР 1927 года, Уголовный кодекс Украины 1960 года, Закон СССР «Об
ответственности за неуважение к суду».
Изучен положительный зарубежный опыт уголовно-правового
противодействия неуважению к суду стран континентальной Европы,
некоторых стран Азии, США, Великобритании, некоторых стран
мусульманского права. В подавляющем большинстве изученных стран
неуважение к суду регламентировано как уголовно наказуемое деяние.
Кроме того, описаны и разработаны социально-правовые основания
(общественная опасность) и принципы криминализации (социальнопсихологические, системно-правовые) неуважения к суду. В качестве
социально-правового основания криминализации неуважения к суду выделена
общественная опасность данного противоправного деяния. В качестве
принципов криминализации неуважения к суду проанализированы социальнопсихологические и системно-правовые принципы. Сформулировано мнение,
что неуважение к суду может быть криминализировано как преступление
против правосудия.
Охарактеризован объект неуважения к суду как надлежащая
составляющая уголовно-правовой охраны. В качестве родового объекта
предложено понимать общественные отношения, связанные с порядком
отправления судами правосудия; в качестве основного непосредственного
объекта – общественные отношения, призванные обеспечивать порядок
отношений между участниками судебного процесса, который сохраняет
нормальную деятельность суда по отправлению правосудия. Также выделен
обязательный дополнительный объект неуважения к суду, а именно честь и
достоинство судьи, репутация суда. Потерпевшими от неуважения к суду
будут выступать судьи, присяжные и секретари судебного заседания в
зависимости от направленности противоправного деяния. Разработана
нормативная модель признаков объективной стороны юридического состава
неуважения к суду. Так, основным признаком объективной стороны
неуважения к суду является общественно опасное деяние в форме действия.
Также определены и охарактеризованы нормативно-модельные признаки
субъекта и субъективной стороны неуважения к суду. Субъектом неуважения
к суду будет являться вменяемое лицо, которому на момент совершения
преступления исполнилось шестнадцать лет, за исключением судей и
прокуроров.
В качестве критерия разграничения уголовной и административной
ответственности за неуважение к суду предложена общественная опасность
деяния. Также разработана нормативная модель санкций за неуважение к суду
как уголовное преступление против правосудия в Украине. В частности,
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предложены такие альтернативные виды наказаний, как штраф, общественные
работы, арест.
Ключевые слова: неуважение к суду, криминализация, основания,
принципы, моделирование.
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