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А ктуальн ість тем и  дисертаційного дослідження. Серед прав людини чільне 
місце займає право на повагу людської гідності. Його змістом вважається можливість 
усвідомлювати себе як особистість, поважати власні моральні принципи й етичні 
норми, наполягати па повазі до себе інших людей, державних органів та їх посадових 
і службових осіб, а також вимагати, щоб будь-які сумніви щодо її моральних якостей 
і етичних принципів б>ли належним чином обгрунтовані. Реалізація цього права 
здійснюється на основі його гарантування державою в обсязі міжнародних 
стандартів. Зокрема. Європейською Конвенцією про захист прав людини у статті З 
гарантується право на л ю д с ь к а  гідність, а саме: «жодна людина не може зазнавати 
катувань чи нелюдського або такого, що принижує п гідність, поводження чи 
покарання». Це перша зі статей, за якою Європейський суд з прав людини розглянув 
заяви проти України.

Удосконалення правового механізму захисту честі, гідності, ділової репутації у 
національних законодавствах країн характеризується тривалим і складним 
історичним шляхом. Значний вплив мали розвиток інформаційного суспільства, 
розширення прав ЗМІ та самих фізичних осіб: глобалізація економіки і всіх сфер 
життя, гармонізація національного законодавства із законодавством країн Європи. 
Зокрема, сучасними дослідниками иізначається. що значна частка тмісту понять 
«честь», «гідність», «ділова репутація» лежні ь у площині не права, а моралі. іом\ 
вдосконалення правового регулювання та захисту чссії. гідності, ділової репутації 
знаходиться \ прямій залежності від морального стан\ суспільства, моральних 
якостей, які розі лядаютьея ним в якості основоположних і незмінних.

Відповідно, й \ кримінальному праві проблематика кримінально-правової 
охорони честі та гідності особи залишається однією з найбільш неоднозначних. У 
доктрині продовжують мати місце значні розбіжності в підходах щодо багатьох 
аспектів кримінально-правового інституїл злочині» проти чссії та гідності особи, а 
недостатньо чітка, неповна або суперечлива регламентація відповідних питань у КК  
України призводить до неоднаковості і нестабільності слідчо-прокурорської та



судової практики, численних помилок при кваліфікації і призначенні покарання тощо.
Не дивлячись на належність кримінально-правової тематики охорони честі та 

гідності особи до числа активно розроблюваних, юридичною наукою поки що не 
сформульовано усталеної позиції з низки злободенних питань, які або безпосередньо 
стосуються вказаного інституту, або с дотичними до нього. Як слушно зауважує 
Вадим Миколайович, дослідження сучасного стану правової та кримінально-правової 
охорони честі та гідності особи, мого різних аспектів, а також перспектив 
удосконалення Положень кримінального законодавства України щодо підстав 
кримінальної відповідальності за посягання па указані цінності, виглядає конче 
необхідним.

Ступінь обгрунтованості наукових положень, висновків і рекомендацій, 
сформульованих г дисертації, т а  їх достовірність. Достовірність та 
обгрунтованість переважної більшості наукових положень, висновків і рекомендацій, 
сформульованих у дисертації В. М. 11 і д і ородинського. забезпечується використанням 
методів пізнання, вдало підібраних з урахуванням предмета дисертаційного 
дослідження, продуманою логікою викладення і чіткою структурованістю матеріалу, 
широтою і різноманітністю опрацьованої джерельної бази, веденням коректної 
полеміки, що не лише дозволило автор) повністю виконати поставлені перед собою 
завдання, а й забезпечило гарне сприйняття чітких наукових позицій, 
сформульованих дисертантом зі складних кримінально-правових проблем.

При написанні роботи дисертаїп опрацював солідний (понад 400 джерел) 
масив різноманітної (передусім кримінально-правової) літератури. У своїх 
міркуваннях Вадим Миколайович постійно спирається на надбання кримінально- 
правової доктрини, матеріали законопроектів і супровідні матеріали до них. 
міжнародно- правові документи, рішення ('СИЛ. Особливістю джерельної бази 
рецензованої праці є також активне використання здобутків загальної теорії права, 
філософії, лої іки. соціальної психолої ії.

Рівень опрацювання джерельної бази загалом можна визнати взірцевим, а автор 
дисертації постає справжнім вченим (у сенсі всебічної обізнаності обраної 
проблематики). А зроблені за результатами відповідного компаративістського аналізу 
висновки і пропозиції відзначаються виваженістю і поміркованістю.

Теоретичне т а  практичне значения одержаних результатів  у науково- 
дослідній. законотворчій, правозастосовній діяльності та навчальному процесі 
достатньою мірою висві тлене в дисертації і сумнівів не викликає.

Головним чином практичне значення здобутих результатів полягає у 
можливості їх використання для вдосконалення КК  України і практики його 
застосування. Численні пропозиції сформульовані дисертантом, стосуючись 
Особливої частини КК  та К І ІК  України.* логічно підсумовують проведене 
дослідження, відзначаються продуманістю та аргументованістю, а тому заслуговують 
на якнайшвидше законодавче втілення.
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Щодо перспективі і и\ напрямів наукових розвідок, здійснюючи які дослідники 
не зможуть проігнорувати здобутки В. М. І Іідгородинського. то до них належить, 
зокрема, розроблення теоретичних засад кримінально-правової охорони честі та 
гідності особи та визначення оптимальних шляхів втілення таких кримінальних 
практик у текст К К  України.

Д остовірн ість т а  наукова повита одержаних результатів. Ознайомлення 
зі змістом дисертації, основними публікаціями та текстом автореферат}' дозволяє: 
визнати, що мету дослідження викопано. Наукова новизна рецензованого 
дисертаційного дослідження полягає у розробленні цілісного вчення про злочини 
проти честі та гідності особи як кримінально-правовий інститут, в межах якого 
визначено його зміст, структу ру, призначення, співвідношення з іншими інститутами 
Загальної та Особливої частин кримінального права, а також сучасний стан і 
перспективи нормативної складової цього інс ти і \ ту в кон тексті забезпечення 
системності. несу перечливосі і та безпрогальносі і кримінально-правового 
регулювання суспільних відносин.

Положення, які вису ваються на захист, вдало і коректно етруктуровані автором 
відповідно до встановлених вимог, с новими або містять значну частку новизни. Так. 
добре продуманими та аргументованими, у зв'язку з чим заслуговують на підтримку, 
є мірку вання здобувана про:

- розу міння того, що охорона честі та і ідиоеті «у контексті» ознак злочину за 
КК  України здійснюється через закріплення зазначених цінностей як безпосередніх 
додаткових об'єктів злочинів або як способу вчинення злочину, зокрема: «людська 
гідність» (ч. 1 сі. 120 КК  України), «національна честь та гідність» (ч. 1 ст. 161). 
«особиста гідність» (ч. 2 ст. 365 КК  України). Указані види гідності та честі 
обумовлені їх належністю як безпосередніх додаткових об'єктів до тих чи інших 
родових об'єктів злочинів:

- положення, що у випадку , коли кваліфікуючою ознакою є «національна честь 
і гідність», відповідні цінності виступають в якості «мотиву» як підстави 
виокремлення кваліфікуючої ознаки складу злочину. У випадках, коли 
кваліфікуючою ознакою є честь та гідність особи, посягання на відповідні цінності 
виступають в якості «способу вчинення діяння» як підстави виокремлення 
кваліфікуючої ознаки складу злочину . Ділова репутація та авторитет не виступають 
привілейованими або кваліфікуючими ознаками складів злочинів:

- позиція, що у ч. 4 ст. 240. ч. 4 сі . 241 К11К України законодавець повинен бу в 
передбачити виключно «гідність», а не «честь» та «гідність», оскільки виконання 
правоохоронними органами своїх повноважень призводить до зниження громадсько- 
політичної думки щодо суб'єкта злочину, що є допустимим явищем під час 
здійснення кримінальних проваджень:

- висновок, що підставою для розгляду кримінального провадження у 
закритому судовому засіданні, згідно і і і . З ч. 2 ст. 27 КП К  України, має бути не



стільки загроза завдання школи «гідності». скільки загроза завдання шкоди самс 
«чесгі», як цс передбачено в абз. 12 13 сі. 9 Закот України «Про операгивно- 
розшукову діяльність».

Таким чином, змістовне наповнення пунктів наукової новизни дійсно має 
фундаментальне теоретичне та практичне значення, як для науки кримінального 
права, так і для споріднених з ним напрямів наукової думки.

Зауваження т а  дискусійні положення щодо {.місту дисертації. Загалом 
дисертаційне дослідження виконане на високому науково-теоретичному рівні. 
Водночас вважаємо за необхідне звернути увагу на том} , що певні теоретичні позиції, 
висновки і твердження, викладені у дисертації, па наш погляд, не є безспірними. а 
тому потребують додаткової аргументації. Як видас ться, все це може слугувати 
підгрунтям для наукової дискусії під час захисту поданої на здобу ття наукового 
ступеня доктора юридичних нау к дисертації.

1. Дослідження має традиційний та виключно кримінально-правовий характер з 
елементами компаративістики, але спірним видається включення до підрозділу 3.1 
«Охорона честі та гідності особи в кримінальному та інших галузях законодавства 
України: питання співвідношення та взаємозв'язку», що складається з 52 сторінок, 
питання щодо реалізації системного здійснення комплексу заходів законодавчого, 
організаційно-управлінського та правоохоронного характеру спеціалізованими та 
неспеціалізованими державними органами у сфері охорони честі та гідності особи. 
Однак, на жаль, загальносоціальпий іа спеціально-кримінологічний рівні запобігання 
виявились дослідженими недостатньо і потребують окремої уваги, що може стати 
одним з напрямків подальшого нау кового пошу ку .

2. 11а стор. 84. 95. 101 дисертації, аналізуючи антропологічний підхід до 
захисту честі та гідності, автор декілька разів повторює, що «...захищеність безпеки 
суспільства, держави залежить більше від захищеності державних та громадських 
діячів, захиіценос і і кожного з членів суспільства ...». 11 роте дещо суперечливим є те. 
що на перше місце серед захищу ваппх категорій він ставить не «кожного з членів 
суспільства», а «державних та громадських діячів», оскільки сьогодні останні 
отримують свою владу від народу, а відтак, повинні бу ти підзвітні народу.Тим 
більше, що й сам дисертант (на стор. 150. 271. 272). й інші правники (О. О. Галус. В. 
Ь. Ковальчук. В. 11. Курило, К. В. Можаровська. Р. О. Стефапчук. Т. І. Фулей тощо), й 
( вропейський суд з прав людини справедливо зазначають, що рамки допустимої 
критики пу блічних осіб повніші бу тії більш широкими, ніж стосовно приватних осіб

на відміну від останніх, перші немину че і свідомо відкриваються для прискіпливого 
аналізу кожного свого слова і вчинку як з боку журналістів, так і громадськості і. як 
наслідок, повинні виявляти до нього більше терпимості.

3. Па жаль, дисертаційна робота не '^позбавлена чеяких логічних 
неу з і о д же ноете н у формулюваннях. Наприклад, на стор. 102 дисертації зазначено: 
«Честь та гідність» фізичної особи < (може бу ти ?) кримінально караними лише у
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випадках і тоді, коли посягання на зазначені цінності с способом вчинення таких 
діянь, що завдають ніколи іншим безпосереднім об'єктам злочинів, а в окремих 
випадках с або може бути факультативним додатковим об'єктом злочину». Буквальне 
сприйняття першої частини цього речення означає, що фізична особа повинна (може 
бути) покарана за ге. що має честь та гідність. Безсумнівно, тут мається на увазі 
кримінальна караність не наявності у фізичної особи честі та гідності, а випадків 
посягань на них. З другої та третьої частин речення випливає, що посягання на честь і 
гідність, окрім того, що є способом вчинення діянь, які завдають шкоди іншим 
безпосереднім об'єктам злочинів, в окремих випадках чомусь ще є або може бути 
факультативним додатковим об'єк том злочин).

4. Для надання більшої аргументованостї теоретичних положень, які 
вивчаються в роботі, падання їм більшої практичної спрямованості, було б доцільним 
частіше використовувати матеріали конкретних судових справ, опрацьованих під час 
11 ро веде н ня ; юс. і і д же 1111 я.

5. Заслуговує па всебічн) уваг) та підтримку здійснене Вадимом 
Миколайовичем на підставі ґрунтовного та всебічного порівняльно-правового 
дослідження системи посягань на чес ть і а гідність особи моделювання можливих 
напрямів удосконалення вітчизняного законодавства, яке містить багато цікавих і 
корисних висновків і пропозицій. Проте не можу погодитись з пропозицією 
криміналізації наклеп) та образи з таких міркувань: кримінально карані наклеп та 
образа згубні для демократії, оскільки душать інакомислення і дебати. Частіше за все 
кримінально карані наклеп та образа слугують одній єдиній меті надати уряду і 
державним чиновникам можливість шляхом залякування або застосування санкцій 
вже після виходу матеріал) завадити журналістам, науковцям і пересічним 
громадянам висловлювати критичні погляди, які можуть бути визнані образливими 
.або дискредитуючими. Звичайно, жодна людина або засіб масової інформації не 
мають права без наслідків для себе пхбл і кувати завідомо неправдиві відомості про 
іншу особу. Відповідно, безпосередньо особі, чия репутація постраждала, і повинна 
бути ними відшкодована завдана шкода. Натомість пгграф. стягнутий в межах 
кримінально покарання, піде в дохід держави.

У пілом) висловлені зауваження мають дискусійний характер, не впливають на 
високий науковий рівень дисертації, не піддають сумніву основні наукові результати, 
отримані здобувачем. і лише підтверджують складність і злободенність 
досліджуваної В. М. 1 Іідгородинським проблематики.

Положення, висновки і рекомендації, сформульовані у дисертації, повною 
мірою викладені ) п’ятдесяти п’яти публікаціях, у том) числі, трьох монографіях, 
одна з них одноособова, двадцяти одній науковій статті, опублікованих у фахових 
виданнях з юридичних наук, перелік я^пх затверджено М О ІІ України, чотирьох 
статтях, опублікованих \ зарубіжних виданнях, та двадцяти семи тезах доповідей на 
міжнародних та всеукраїнських па\ ково-пракі ичннх конференціях.



Автореферат дисертації відображає зміст основних положень дисертації.
Отже, за актуальністю, ступенем повинні, обгрунтованістю і достовірністю, 

науковою і практичною значущістю отриманих результатів, повнотою їх викладення 
в опублікованих дисертантом наукових працях, а також за оформленням дисертація 
відповідає вимогам, які встановлені в пунктах 9. 10 Порядку присудження наукових 
ступенів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 24 липня 2013 р. 
№  567 із змінами, та які висуваються до докторських дисертацій.

З огляду на викладене, вважаю, що дисертація В. М. І Іідгородинського 
«Злочини проти честі та гідності особи (теоретичне порівняльно-правове 
дослідження)» ( завершеною кваліфікаційною працею, що містить нові науково 
обгрунтовані результати, які розв'язують важливу науково-прикладну проблему, а 
саме розроблено цілісне вчення про злочини проти честі та гідності особи, визначено 
місце останньою в системі кримінально-правового регулювання суспільних відносин, 
на підставі чого внесено конструктивні пропозиції щодо вдосконалення КК  України і 
практики його застосування.

Представлене до захисту дисертаційне дослідження. відзначаючись 
фундаментальністю, закономірно підсумовує тривалу і плідну роботу, спрямовану на 
вирішення теоретичних, методологічних і правозаетоеовних проблем кримінальної 
відповідальності за злочини проти честі та гідності особи.

Автор дисертації Вадим Миколайович Підгородинський на основі 
публічного захисту заслуговує на присудження наукового ступеня доктора 
юридичних наук за спеціальністю 12.00.08 кримінальне право та кримінологія; 
кримінально- виконавче право.
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завідувач кафедри цивільного
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Чорноморського національного університету
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