
27.- 28. novembra, 2015 

У підсумку зазначимо наступне : не зважаючи на всі nозитивні зміни, які відбулися 
у зв'язку з nрийняттям КПК України у 2012 році, законодавець продовжує приnуска
тись помилок, які на перший nогляд здаються незначними, але nотім, як виявляється, 
створюють перешкоди при застосуванні норми закону або тягнуть за собою пору
шення прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального nроцесу. Залиша
ється nобажати законодавцю, щоб nодібні речі були або розумно ним обrрунтовані, 
або не виникали взагалі і не перешкоджали єдиному розумінню виnисаних понять і 

дефініцій. 
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Засади є нормами nрава, що реалізують у собі основи моральності. Саме у цих 

nриnисах міститься концентроване вираження вимог сусnільної моралі , що відповідає 
nевному періоду розвитку держави. Це спонукає до думки про необхідність детально

го дослідження у даній галузі права загальноnравової засади гуманізму. Гуманізм (від 
лат. humanus - людяність) - світогляд, у центрі якого зна.-ходиться ідея людини як 

найвищої цінності [8, с. З 12]. Ця вимога є морально-правовою категорією, стержне
вими ідеями якої є: визнання гідності й незалежності особистості головною соціаль
ною цінністю ; максимізація свободи вибору індивіда, яка має поширюватись так да
леко, наскільки це не завдає шкоди іншим; додержання положення, згідно з яким ко

жен заслуговує до себе людського ставлення. 
В.Я . Тацій справедливо зазначає, що всі державні інституції nовию-Іі діяти в межах 

Конституції й закон і в України, що правова система має складатися з таких законів, 
які мусять бути демократичними, гуманними, сnраведливими, сnрямованими на за

безпечення nрав людини, не інтересів nевних верств населення, а всього народу 
[І О, с. 5]. В теорії держави і nрава гуманізм називають загальнолюдською вимогою, 
що сnрямовує nевний вид діяльності на охорону nрав та свобод людини і громадяни-
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на на визнання самоцінності людської особистості, невід'ємності їі прав і свобод, по
ва~и їі гідності, за-'і:исту від свавільного втручання у сферу особистого життя [2, с. 
199, 200]. Ця вимога отримала своє закріплення в багатьох міJ~~ародних актах. На
приклад, ст. І Загальної декларації прав людини, ст. 3 Конвенцн про захис: прав т_а 
основоположних свобод людини, ст. 7 Мі)\шародного пакту про громадянсью та поЛІ
тичні права передбачають, що ніхто не може бут~ пі~аний катуванню_ чи жорсткому, 
не людському або принижуючому його честь та ГІДНІСТЬ, поводженню 1 покаранню [1, 
с. 194; 3, с. 223; 7, с. 199]. . . 
у ст. 3 Конституції України закріплено , що людина, їі життя і здоров'я, честь 1 ГІд

ність, недоторканність і безпека визнаються найвищою соціальною ~інніст~о. Стаття 
28 Основного Закону закріплює право кожного на повагу до його ГІдностІ [4, с .. 8]. 
Змістом даного права є законодавчо встановлена й гарантована державою сукупНІст_ь 
норм, які надають кожному впевненості у своїй ~успільній_ цінності, можливість усВІ
домлювати себе як особистість, поважати власНІ моральНІ принципи, наполягати на 

повазі до себе з боку інших mодей, державних органів. . 
Вимога гуманізму є однією із загальноправових, фундаментальни~ положе~ь, ВІД

повідно до яких формується система засад певної правової ПІІ~~зІ. Г~ма_НІстичн~ 
спрямованість кримінального процесу зумовлен_а тим, що саме в цш_ сферІ дІяльносТІ 
найчастіше існує необхідність обмеження прав 1 свобод людини. СЛІд звернути увагу 
на те, що велика частка справ, які розглядаються Європейським судом з прав людини 
стосовІю України, пов'язана саме з жорстким ставленням до людини під час прова
дження в кримінальній справі. Розглядаючи окремі засади кримінального_ процесу, ми 
можемо виявити в їх змісті відповідні гуманістичні прояви. І це зрозумшо, осюльки 
головною властивістю їх системи є взаємозв'язок, де лише налеJІШе виконання однієх 
засади тягне за собою дотримання інших. Безумовно, що у кримінальному процесі 
фундаментальна засада гуманізму найповніше трансфор~ується у в~могу поваги до 
людської гідності, зміст якої полягає у наступному: «ПІД час кримшального прова
дження повинна бути забезпечена повага до людської гідності, прав і свобод кожної 
особи. Забороняється під час кримінального провадження піддавати особу катуванню, 
жорсткому, нелюдському або такому, що принижує їі гідність, поводженню чи пока
ранню, вдаватися до погроз застосування такого поводження, утримувати особу У 
принизливих умовах, примушувати до дій, що принижують їі гідність. Ко)!~ен. має 
право захищати усіма засобами, що не заборонені законом свою людську пдНІсть, 
права, свободи та інтереси, порушені під час здійснення кримінального провадження» 
(cт.ll КПК України) [6, с. 11]. . . 
Для реалізації принципу гуманізму органи дІзнання, досудового_ с~ІДс:rва, пр_оКУР?Р 

і суд зобов'язані утримуватися від дій, які принижували б честь 1 ГІдшсть усІх осІб, 
залучених у сферу кримінального процесу. Так, у ч . 2 ст. 241 КПК зазначається, що 
слідчий не вправі бути присутнім при освідуванні особи іншої статі, коли це 
пов'язане з необхідністю оголювати особу, що підлягає освідуванню. При цій проце
дурі не допускаються дії, які принижують гідність освідуваної особи або не_безпечні 
для їі здоров'я [5 , с. 68]. У ч. 2 ст. 27 КІП{ законодавець передбачив можлиВІсть про
ведення закритого судового розгляду у таких випадках: якщо обвинуваченим є непо
внолітній; розгляду справи про злочин проти статевої свободи та статевої недот?рк~
ності особи; необхідності запобігти розголошенню відомостей про особисте та сtмеи
не життя чи обставин, які принижують гідність особи; необхідності забезпечення без
пеки осіб, які беруть участь у кримінальному провадженні [6, с. 16]. До того ~с ~КПК 
закріплено окремий порядок провадження у справах про злочини неповноЛІТНІХ, за

стосування примусових заходів медичного характеру. У цих випадках закон установ
лює деякі привілеї й винятки з загальних правил, що пояснюється особливостями 
кримінальної справи та особи, яка обвинувачується у вчиненні злочину. 
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Проявом гуманізму слід вважати й доступність правосуддя, яку законодавець ви
значив як вимогу кожному гарантувати право на справедливий розгляд та вирішення 

справи в розумні строки незалежним і неупередженим судом . Рішення, що набрали 
зшсонної сили є обов'язковими і підлягають безумовному виконанню на всій території 
України. Кожен має право на участь у розгляді в суді будь-якої інстанції справи, що 

стосується його прав та обов'язків. Здійснення кримінального провадження не може 
бути перешкодою для доступу особи до інших засобів правового захисту (ст. 21 КПК 
України) [6, с. 14]. 

15 квітня 2008 р. було прийнято Закон «Про внесення змін до Кримінального та 
Кримінально-процесуального кодексів України щодо гуманізації кримінальної відпо
відальності». Зазначений нормативно-правовий акт вносить зміни у ст. 5 КК України 
й закріплює положення, відповідно до якого закон, що посилює кримінальну відпові

дальність або іншим чином погіршує становище особи, не має зворотної дії в часі. А 
той закон, що частково пом'якшує або посилює кримінальну відповідальність має 
зворотну дію в часі лише в тій частині, яка пом'якшує кримінальну відповідальність. 

Якщо кримінальний закон змінювався декілька разів, зворотшо дію в часі має той, що 

скасовує злочинність діяння обо іншим чином поліпшує правове положення особи. У 
ст. 69 1 КК закріплено, що за наявності обставин, пом'якшуючих покарання, за відсут
ності обставин, що його обтяжують, а також при визнанні підсудним своєї вини строк 

або розмір покарання не може перевищувати двох третин максимального строку або 
розміру найбільш суворого виду покарання, передбаченого відповідною санкцією 
статті [9, с . 32, 33] . 
У сфері кримінального процесу стикаються суспільні й особисті інтереси, виника

ють гострі конфліктні ситуації, розв'язання яких вимагає застосування заходів проце

суального примусу, які принижують гідність особи, змінюючи самоповагу й оцінку 
іншими людьми. Тому необхідно розглядати взяття під варту як винятковий запобіж
ний захід, застосування якого допустиме лише в тих випадках, коли забезпечити до

сягнення цілей кримінального судочинства в інший спосіб не видиться можливим. 
Важливим є скорочення випадків застосування зазначеного запобіжного заходу і 

впровадження альтернативних запобіжних заходів (відсторонення від посади, домаш
ній арешт) . 

З урахуванням висловлених міркувань пропонуємо закріпити в КПК України заса
ду гуманізму, виклавши їі в наступній редакції: «Слідчий, прокурор, слідчий суддя, 
суд повинні гуманно ставитися до всіх осіб, які беруть участь у кримінальному про

цесуальному провадженні, визнавати самоцінність людської особистості, не
від'ємність їі прав і свобод. Кожному повинно бути гарантовано право доступу до 
правосуддя й усунення перешкод при його реалізації. Ніхто не може бути підданий 

катуванню чи жорсткому, не людському або такому, що принюкує його честь і гід
ність поводженню та покаранню». 
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Відповідно до ч. І , п. «с» ч . 2, п. « а>> ч . З ст. 22 Угоди про асоціацію між Україною 
та Європейським Союзом і його державами-членами , ратифікованої Законом України 
від 16.09.2014 р . N2 1678-VП , Україна та держави-члени ЄС зобов ' язалися: співпра
щовати у боротьбі з кримінальною та незаконною організованою чи іншою діяльніс
тю, а також з метою їі попередження; посилювати двостороннє, регіональне та між
народне співробітництво у сфері боротьби зі злочинністю та корупцією; розвивати 
співробітництво. inter alia, стосовно обміну найкращими пракrиками, в тому числі, 
щодо методик розслідування та криміналістичних досліджень. Однією з основних 

проблем, на вирішення яких повинно спрямовуватися таке співробітництво, визначе
но економічні злочини, зокрема, у сфері оподаткування. Актуальність такої співпраці 

вюкко переоцінити, адже проблеми у сфері адміністрування податків, за переконан
ням РНБО України, створюють серйозні загрози національній безпеці . 

Особливу небезпеку для нашої країни становить функціонування «конвертаційних 
центрів». Щорічні втрати держави від злочинної взаємодії легального бізнесу з остан

німи лише через несплату податку на прибуток підприємств і ПДВ з одночасним не

законним переведенням грошових коштів у готівку оцінюються в 100 млрд грн . [1]. За 
перші десять місяців 2015 р. тільки органами ДФС України вже викрито 53 «Ішнвер
таційні центри» , що на 10% перевищило кількість ліквідованих осередків злочинності 
такого виду за весь попередній рік. 
В умовах стрімкої глобалізації світової економіки, невпинного поширення транс

національної злочинності, поліфующіональності «конвертаційних центрів» і їх не
від'ємних СІ<Ладових - фіктивних суб ' єктів господарювання. іменованих у певних 

країна:< «одноденками» , широкомасштабне використання останніх у схемах «відми

вання» злочинних доходів, на думку деяких дослідників, може навіть спричинити 
втрату окремими європейськими країнами територіальної цілісності та державного 
суверенітету. Приводом для занепокоєння у цьому випадку слугує так звана молдав

ська схема, заснована на масовому використанні підставних осіб з числа соціально 
неза,хищених громадян Молдови , британських офшорних компаній і латвійських бан-
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