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ÎÑÎÁËÈÂÎÑÒ² ÏÐÈÒßÃÍÅÍÍß ÄÎ 
Â²ÄÏÎÂ²ÄÀËÜÍÎÑÒ² ÇÀ ÍÅÏÎÂÀÃÓ ÄÎ ÑÓÄÓ Â 

ÎÊÐÅÌÈÕ ÊÐÀ¯ÍÀÕ ÑÂ²ÒÓ

У статті розглянуто особливості притяг-
нення до відповідальності за неповагу до суду 
в окремих країнах світу (Великобританія, Ка-
нада, Ірландія, Нова Зеландія, Індія, Бельгії). 
З’ясовано, що притягнення до відповідальнос-
ті за прояв неповаги до суду у світі викорис-
товується як спосіб, яким система правосуддя 
захищає безперебійний перебіг судового процесу 
і здійснення правосуддя, невтручання у судо-
вий процес шляхом незаконного оприлюднення 
інформації про процес.
Виокремлено два види відповідальності 

за прояв неповаги до суду: цивільну та кри-
мінальну відповідальність. Цивільна відпові-
дальність здебільшого настає на невиконан-
ня розпоряджень судді чи суду, кримінальна 
відповідальність настає за всі інші діяння, 
що можна кваліфікувати як неповагу до суду 
особи. Метою притягнення до цивільної від-
повідальності є примушення до виконання 
розпорядження судді чи рішення суду, до кри-
мінальної відповідальності – відстоювання 
авторитету судів.
Проаналізовано порядок притягнення до 

відповідальності за неповагу до суду та вста-
новлено, що цей процес здійснюється за на-
явності мінімальних вимог для забезпечення 
справедливого судового розгляду, при цьому із 
забезпеченням реалізації прав особи, що при-
тягається до відповідальності.
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Акцентовано на тому, що в різних кра-
їнах світу суди при вирішенні питання про 
притягнення до відповідальності за неповагу 
до суду здійснюють не захист гідності суду від 
образи чи заподіяння шкоди, а захист та від-
стоювання прав учасників судового процесу, 
щоб здійснення правосуддя не було спотворене 
чи упереджене.
Ключові слова: неповага до суду, здійснен-

ня правосуддя, відповідальність, суди, порядок 
притягнення до відповідальності.

Постановка проблеми
Притягнення особи до відповідальності за 

вчинення правопорушення за прояв непова-
ги до суду є важливим елементом підтриман-
ня верховенства права в демократичній дер-
жаві. На жаль, в Україні низька правова куль-
тура громадян, розуміння значення суду та 
його важливості у забезпеченні верховенства 
права. Правовий нігілізм, що існує в нашій 
державі, породжується десятиліттями зневіри 
людей у законі, праві, державі, а також упев-
неності у тому, що краще вже не буде, створює 
деформацію правової свідомості українського 
суспільства [1, c. 202]. Це, зі свого боку, зумов-
лює негативний стан поваги до суду та суд-
дів, що проявляється у різних діях, зокрема: 
поява у суді у нетверезому стані, нецензурне 
висловлювання до судді чи учасників судово-
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го процесу у залі судового засідання, переби-
вання судді та коментування в голос судового 
процесу, фізичне перешкоджання ведення су-
дових засідань, словесні образи судді як про-
фесійної особи [2; 3; 4].
Водночас у світі неповага до суду викорис-

товується як спосіб, яким система правосуддя 
захищає безперебійний перебіг судового про-
цесу і здійснення правосуддя. Притягнення 
до відповідальності за неповагу до суду ви-
користовують для захисту діяльності суду та 
для запобігання втручання в судовий процес 
шляхом незаконного оприлюднення інфор-
мації про процес чи порушення роботи суду 
під час засідань.

Стан дослідження проблеми
Окремі аспекти порядку притягнення до 

відповідальності за прояв неповаги до суду 
в різних країнах світу розглянуті в працях 
Ю.В. Калашник «Зарубіжний досвід юридич-
ної відповідальності за прояв неповаги до суду 
та шляхи його запозичення для України» [5], 
Л.А. Остафійчук «Юридична відповідальність 
за неповагу до суду» [6], Н.Т. Коновалової «За-
рубіжний досвід законодавчого врегулюван-
ня юридичної відповідальності за неповагу 
до суду (судді) [7], у яких здебільшого йдеться 
про законодавче врегулювання юридичної 
відповідальності за неповагу до суду в різних 
країнах світу. Утім, у науковій літературі і досі 
відсутнє комплексне дослідження, яке б міс-
тило ключові та визначальні положення, на 
яких має ґрунтуватися порядок притягнення 
особи до відповідальності за неповагу до суду. 
Тому в межах представленого дослідження 
пропонуємо з’ясувати основні особливості 
притягнення до відповідальності за неповагу 
до суду в різних країнах світу.

Мета і завдання дослідження
Метою  статті є розкриття особливостей 

притягнення до відповідальності за неповагу 
до суду в різних країнах світу.

Новизною дослідження є те, що удоско-
налення адміністративної відповідальності за 
неповагу до суду є важливим для України як 
правової держави, держави, де люди мають 
безперешкодний доступ до незалежної, не-
упередженої та компетентної судової системи, 

де суд  вирішує справи відповідно до верхо-
венства права, де існує довіра громадськості 
до авторитету судової системи та повага до 
неї. Тому виникає нагальна потреба у прове-
денні ґрунтовного дослідження всіх аспектів 
притягнення до відповідальності за неповагу 
до суду в різних країнах світу, а особливо по-
рядку притягнення до такої відповідальності.

Виклад основного матеріалу
Притягнення особи до відповідальності за 

неповагу до суду походить із законодавства та 
практики Великобританії, де непокора судо-
вим розпорядженням розцінювалася як непо-
вага до самого короля [8].
У багатьох державах не існує законодавчо-

го визначення поняття «неповага до суду». Це 
пов’язано з тим, що правовідносини постійно 
змінюються, а тому неможливо передбачити 
всі діяння, які можна кваліфікувати як прояв 
такої неповаги.
Загальноприйнято під неповагою до суду 

розуміти будь-яку поведінку, яка заважає 
здійсненню правосуддя. Неповага до суду 
охоплює різноманітну поведінку, яку можна 
поділити на такі категорії: 1) неповага до суд-
ді, що відбувається у судовій залі чи в примі-
щенні суду (погана поведінка в суді, переби-
вання судді, коментування процесу, фотогра-
фування в залі суду, образа судді, скандаліза-
ція суду (поведінка, яка зневажає суддів або 
суд, щоб підірвати довіру громадськості до 
здійснення правосуддя); 2) неповага до суду, 
що виражається у недотриманні судових 
розпоряджень (відмова виконувати розпо-
рядження суду або дане суду зобов’язання); 
3) неповага до суду, що виражається у фор-
мі порушення службових обов’язків особою, 
пов’язаної із судовим провадженням (юрист, 
свідок, присяжний). Така неповага має міс-
це, коли особи, які мають особливі обов’язки 
перед судом чи відіграють особливу роль 
у судовому розгляді, не виконують свої 
обов’язки перед судом; 4) неповага до суду, 
що пов’язана із зловживанням процесом 
(підготовка та подання судових документів у 
цілях, які є оманливими, нечесними або яки-
мось іншим чином неналежними). У деяких 
країнах (зокрема, Австралія, Канада) відмова 
з’явитися до суду за судовою повісткою, дати 
свідчення, виконати зобов’язання присяжно-
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го або надати певну інформацію може стано-
вити також неповагу до суду.
Останнім часом до діянь, що свідчать про 

неповагу до суду, також стали відносити пу-
блікації і публічні виступи. Зростання вико-
ристання Інтернету та соціальних мереж при-
звело до нових викликів системі правосуддя. 
Сьогодні медіа є частиною повсякденного 
життя, а висвітлення інформації про події в 
суспільстві зросло через доступність такої ін-
формації. Тому в багатьох країнах публікація, 
заява чи давання інтерв’ю у справі під час су-
дового розгляду є неприпустимі. Неповагою 
до суду в багатьох країнах світу (Нова Зелан-
дія, Австралія, Індія, Ірландія) може бути ви-
знана публікація, яка містить правдиву інфор-
мацію про справу чи судовий процес, але опу-
блікована до ухвалення рішення судом; пу-
блікація упереджених матеріалів у справі, що 
знаходиться на розгляді в суді; публікація, яка 
містить необґрунтовані звинувачення щодо 
судової влади; публікація, що містить інфор-
мацію про обвинуваченого, яка може вплину-
ти на присяжних. Утім, справедлива критика 
судового рішення після його проголошення, 
а також зневажливий коментар щодо судді як 
індивідуальності, а не посадової особи не вва-
жається неповагою до суду.
Правове регулювання неповаги до суду 

різниться між державами: в окремих держа-
вах про неповагу до суду йдеться в Консти-
туції (Індія), в інших випадках врегульовано 
судовою практикою (Канада, Австралія, Ір-
ландія, Великобританія), спеціальними зако-
нами про неповагу до суду (Великобританія, 
Нова Зеландія, Індія) або іншими законами, 
де частково йдеться про неповагу до суду (Ка-
нада, Австралія).
Аналіз судової практики та законів різних 

держав щодо неповаги до суду дає нам мож-
ливість виділити два види відповідальності, 
до яких особу може бути притягнуто за вчи-
нення діянь, які будуть свідчити про проявле-
ну неповагу до суду: цивільна та кримінальна 
відповідальність. Відмінність між цивільною 
і кримінальною відповідальності полягає в 
тому, що метою застосування цивільної від-
повідальності є не покарання особи, а при-
мушення її до виконання рішення суду. Під 
час притягнення особи до цивільної відпові-
дальності суд прагне перевиховати особу та 

примусити її зробити те, що особа не хотіла 
зробити, тобто це примус до виконання в май-
бутньому раніше порушеного обов’язкового 
судового розпорядження. Метою криміналь-
ної відповідальності є покарання особи та від-
стоювання авторитету судів, тобто покарання 
за порушення судового розпорядження, яким 
заборонено вчиняти певні дії або утриматися 
від їх вчинення.
До цивільної відповідальності притягуєть-

ся особа, яка вчинила діяння, що свідчать про 
невиконання рішень суду. До того ж притяг-
нення до цієї відповідальності має місце і тоді, 
коли особа не лише відмовляється виконува-
ти рішення суду, але і відкрито заявляє про 
відмову у виконанні інших рішень у майбут-
ньому. Найчастіше цивільна відповідальність 
за неповагу до суду настає за невиконання 
судового розпорядження і використовується 
для примусу сторони до вчинення дії. Напри-
клад, відповідно до правила 70 Федеральних 
правил цивільного судочинства сторону, яка 
не виконає певні дії відповідно до рішення 
суду, можна звинуватити у н еповазі до  суду 
[9]. Водночас суди Ірландії наділені правом 
тримати особу під вартою за неповагу до суду 
на невизначений строк, допоки особа не по-
годиться виконувати рішення суду [10].
До кримінальної відповідальності за непо-

вагу до суду притягається особа, яка  вчинила 
діяння, що вказує на свідоме бажання зірвати 
судовий процес, на створення скандалу в суді, 
на поширення неправдивих заяв щодо суду 
чи судді, на публікацію упереджених матеріа-
лів у справі, яка розглядається в суді. Напри-
клад, у рішенні Роберсон і Гоф (Шотландія) 
суд визначив, що неповага до суду є поведін-
кою, яка «означає умисну непокору або не-
повагу до суду, або навмисне оскарження чи 
протидію авторитету суду або верховенству 
самого права. Саме така поведінка загрожує 
здійсненню правосуддю, що вимагає покаран-
ня з публічної точки зору» [11].
Неповага до суду, яка визнається злочи-

ном, є єдиним кримінальним правопорушен-
ням у Канаді, який є винятком із загального 
принципу, згідно з яким усі кримінальні зло-
чини викладені у  Кримінальному кодексі. 
Зокрема, у розділі 9 Кримінального кодексу 
Канади скасовані всі  правопорушення, ство-
рені загальним правом, окрім  повноваження 
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суду застосовувати покарання за неповагу до 
суду: «… жодне положення в цьому розділі не 
зачіпає повноваження чи юрисдикцію суду 
для призначення покарання за неповагу до 
суду» [12].
Як правило, у державах, де на законодав-

чому рівні врегульовано неповагу до суду, 
чітко визначено, які діяння є неповагою до 
суду, за які правопорушення особа може бути 
притягнута до кримінальної чи цивільної від-
повідальності, а також коло осіб, котрі можуть 
бути суб’єктами неповаги до суду, процедуру 
розгляду справи та притягнення до відпові-
дальності. 
У Великобританії судді мають широкі по-

вноваження щодо розгляду справ відносно 
осіб, які здійснили прояв неповаги до суду. 
Тут існують мінімальні вимоги для забезпе-
чення справедливого судового розгляду: суд 
надає інформацію про дію, що є проявом не-
поваги до суду і пояснює, що зроблено не-
правильно для особи, відносно якої відбува-
тиметься ухвалення рішення про неповагу до 
суду; суд надає можливість ознайомитись із 
наявними засобами захисту (висловити свою 
думку та звернутися за юридичною порадою); 
суд надає можливість особі вибачитися за свої 
дії. Розгляд справи проводиться в день вчи-
нення прояву неповаги до суду або наступно-
го дня [13].
Притягнення особи до відповідальності за 

вчинення неповаги до суду в Австралії перед-
бачає дотримання певної процедури суддями, 
яка складається з чотирьох правил: 1) визна-
ння особи винною у вчиненні правопору-
шення; 2) представлення особи перед судом; 
3) інформування сторін у справі; 4) надання 
дозволу суду ухвалити рішення про взяття 
особи під варту чи її звільнення в очікуванні 
пред’явлення обвинувачення за неповагу до 
суду, що може передбачати заставу. Суддя, 
який вважає, що особа, винна у неповазі до 
суду, може усно покарати правопорушника 
або видати ордер на арешт та тримання під 
вартою, допоки особа не буде доставлена до 
суду для відповіді на обвинувачення. Суддя, 
який головував у відповідному провадженні, 
не може бути зобов’язаний давати свідчення 
у провадженні за прояв неповаги до суду, а 
офіційна стенограма або офіційний аудіо- або 
відеозапис провадже ння у суді може бути до-

пустимим доказом [14]. У Канаді суд не може 
притягнути до відповідальності особу, допоки 
не буде встановлено, що її поведінка серйоз-
но заважала чи перешкоджала здійсненню 
правосуддя або спричинила серйозний ризик 
втручання або перешкоджанню здійсненню 
правосуддя [15].
Притягнення особи до відповідальності за 

неповагу до суду в Ірландії здійснюється за до-
тримання таких умов: 1) справа про вчинення 
будь-якої дії, що вказує на неповагу до суду під 
час судового процесу, розглядається суддею у 
найкоротший строк; 2) справа про вчинення 
неповаги стосовно судді особисто (вислови 
проти судді) розглядається іншим суддею; 
3) суддя вправі затримати особу і утримувати 
її під вартою не більше доби; 4) особа повинна 
бути поінформована про час та дату слухання 
справи про неповагу до суду, що проводить-
ся у найкоротший строк з моменту вчинення 
правопорушення; 5) особі, що вчинила непо-
вагу до суду, надається можливість захистити 
себе або отримати юридичне представництво, 
включаючи юридичну допомогу; 6) якщо не-
повага до суду виражалася у висловах проти 
судді, суддя не викликається як свідок, а до 
матеріалів справи долучається копія цифро-
вого аудіозапису судового процесу, де сталося 
правопорушення [16].
У Новій Зеландії, якщо суддя чи інший 

працівник суду вважає, що будь-яка особа 
умисно порушує поведінку у залі судового 
засідання або умисно і без законних підстав, 
не підкоряється будь-якому розпорядженню 
судді чи іншого працівника суду під час слу-
хання справи, то суддя чи інший працівник 
суду може вчинит и одну або декілька з таких 
дій: видалити особу із зали засідання та по-
становити, щоб цю особу взяли під варту. Під 
час тримання під вартою, особі, що обвинува-
чується у порушенні громадського порядку, 
буде надана можливість отримати юридич-
ну допомогу, а також можливість вибачити-
ся перед судом. До того, як буде оголошено 
час і місце розгляду справи, суддя чи інший 
працівник суду повинен розглянути питання 
тримання під вартою і якщо слід призначити 
додаткове покарання, то такий суддя чи ін-
ший працівник повинен надати особі письмо-
ву заяву, у якій буде описано діяння, за яке 
особу хочуть притягнути до відповідальності 
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за неповагу до суду. Якщо неповага до суду 
була зафіксована суддею, то такий суддя пови-
нен розглянути питання про наявність обста-
вин передачі справи на розгляд іншому судді. 
Розгляд справи з моменту вчинення дії, що 
свідчить про неповагу до суду, розпочинаєть-
ся протягом 7 днів [17].
У Бельгії не передбачено жодних кон-

кретних санкцій за «неповагу до суду». Однак 
в окремих випадках, якщо під час судового 
засідання особа веде себе особливо агресив-
но і обр азливо чіпляється до судді чи інших 
учасників засідання, перебиває чи здійснює 
інші дії, що перешкоджають здійсненню про-
цесу, суддя, кваліфікувавши ці дії як неповагу 
до суду, має право відразу скласти протокол, 
заслухати обвинуваченого і свідків та негайно 
призначати покарання у вигляді штрафу, що 
передбачено законом [18].
В Індії у статті 10 Закону «Про неповагу 

до суду» (1971 р.) вищі суди уповноважені 
притягати до відповідальності за неповагу до 
суду підпорядкованих судів. У статті 15 цього 
закону вказано, що навіть у разі прояву непо-
ваги до суду, за яку передбачено криміналь-
ну відповідальність, провадження у справі 
про неповагу має розпочатися вищим судом 
за поданням, поданим підпорядкованим су-
дом або за клопотанням генерального адво-
ката (юридичний радник уряду штату). Осо-
бливістю притягнення до цивільної відпові-
дальності за вчинення неповаги до суду в Ін-
дії є те, що якщо суд вважає, що застосування 
штрафу, як міри цивільної відповідальності, 
не досягне мети правосуддя і що необхідно 
застосувати покарання у виді позбавлення 
волі, то може бути застосовано таке позбав-
лення волі на строк, що не перевищує шести 
місяців [19].
Таким чином, притягнення до відпові-

дальності за прояв неповаги до суду у світі 
використовується як спосіб, яким система 
правосуддя захищає безперебійний перебіг 
судового процесу і здійснення правосуддя, 
невтручання у судовий процес шляхом неза-
конного оприлюднення інформації про про-
цес.
У світі розрізняють два види відповідаль-

ності за прояв неповаги до суду: цивільну та 
кримінальну відповідальність. При цьому 
цивільна відповідальність здебільшого на-

стає за невиконання розпоряджень чи роз-
поряджень судді чи суду, кримінальна від-
повідальність настає за всі інші діяння, що 
можна кваліфікувати як неповагу до суду 
особи. Метою притягнення до цивільної від-
повідальності є примушення до виконання 
розпорядження судді чи рішення суду, до 
кримінальної відповідальності – відстоюван-
ня авторитету судів.
Суд при вирішенні питання про притяг-

нення до відповідальності за неповагу до суду, 
здійснює не захист гідності суду від образи чи 
заподіяння шкоди, а захист та відстоювання 
прав учасників судового процесу, щоб здій-
снення правосуддя не було спотворене чи 
упереджене.
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FEATURES OF CONTEMPT PROCEEDINGS 

IN SELECTED COUNTRIES OF THE 
WORLD

The article deals with features of contempt 
proceedings in selected countries of the world 
(Australia, Canada, Great Britain, Ireland, New 
Zealand, India, Belgium). It has been found that 
the world’s contempt of court proceedings are 
used as a means by which the justice system pro-
tects the smooth running of the judicial process 
and justice, the non-interference in the judicial 
process through the illegal disclosure of informa-
tion about the proceedings.

There are two types of liability for contempt 
of court: civil and criminal. Civil liability is usually 
incurred for failure to comply with the orders or 
orders of a judge or a court, criminal liability is in-
curred for all other acts, which can be qualifi ed as 
contempt of court. The purpose of civil proceed-
ings is to compel compliance with a judge’s order 
or a court’s decision, and criminal responsibility is 
to uphold the authority of the courts.

An analysis is made of the procedure for 
holding persons responsible for contempt of 
court and it was established that the procedure 
is carried out based on the minimum require-
ments for ensuring a fair trial while ensuring the 
exercise of the rights of the individual, subject to 
prosecution.

Emphasis is placed on the fact that courts 
around the world do not protect the dignity of 
the court against injury or injury when holding 
contempt of court, but rather protect and uphold 
the rights of participants in the proceedings so 
that justice is not distorted or biased.

Keywords: Contempt of Court, Justice, Accountabil-
ity, Courts, Prosecution.


