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ПРИНЦИП ГУМАШЗМУ

У КРИМІНАЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ УКРАЇНИ
Принципи виступають нормами права, що виражають, реалізують

в собі основи моральності. Концентроване вираження вимог суспільної
моралі, що відповідає певному періоду розвитку держави, міститься

саме у принципах

-

приписах вищого ступеня соціальної орієнтації

суспільства. Це спонукає до думки про необхідність детального до
слідження у даній галузі права загальноправового принципу гуманізму,
який спрямовує державну діяльність на визнання людини найвищою

цінністю, на охорону їі прав і свобод. Гуманізм (від лат.

humanitas -

людяність)- світогляд, у центрі якого знаходиться ідея людини як
найвищої цінності. Дана вимога є морально-правовою категорією та
означає закріплення у правових формах відносин між людиною, дер
жавою і суспільством визнання самоцінності людської особистості,
невід'ємності й прав і свобод, поваги й гідності.

Гуманістична спрямованість кримінального процесу зумовлена
демократизацією нашого суспільства. Звісно,- можна знайти прояви
даного принципу при розгляді таких вимог як презумпція невинуватос
ті, особиста недоторканність та ін. Однак зміст одного принципу не
повинен дублювати зміст іншого . Тому може скластися думка щодо
відсутності потреби у виділенні гуманізму як окремого принципу. Про-

.

.

те принципи доповнюють один одного, оскшьки спрямоваНІ на досяг-

нення єдиних завдань та є проявом єдиного типу процесу. На наш по
гляд, принцип гуманізму необхідно виділяти у процесі кримінального
провадження, де він має власний, специфічний, характерний тільки для

даної галузі права зміст.
Вваж;аємо, що для реалізації принципу гуманізму органи, які ведуть
процес, зобов'язані утримуватись від дій, які б принижували честь та
гідність всіх осіб, залучених у цю діяльність. Так п.

4 ст. 6 КПК
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їни передбачає, що кримінальну справу не може бути порушено, а по

рушена справа підлягає закриттю внаслідок акту амністії, якщо він
усуває застосування покарання за вчинене діяння, а також у зв' язку з
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сІ ЦІ ви

мання іТ під вартою- адже задовільний стан здоров'я особи на час об
гіршитися або навіть стати таким, що загрожує життю людини.

На нашу думку, сучасний погляд на принцип гуманізму кримінально
процесуального права полягає у включенНІ до останнього наступних по

ложень:

1) забезпечення та захист прав кожної особи, яка приймає участь
2) гуманізація кримінально

у процесі кримінального провадження;

процесуальної діяльності, а саме: доступність правосуддя; скорочення
випадків застосування заходів процесуального примусу, які повинні при
значатися лише тоді, коли забезпечити досягнення завдань кримінального
судочинства іншими заходами не є можливим; розробка та впровадження
запобіжних заходів, альтернативних взяттю під варту. Тобто дана вимога
спрямовує кримінально-процесуальну діяльність на захист прав і свобод
людини, підкреслюючи важливість етичного, морального захисту.
Внаслідок цього в КПК України необхідно закріпити нормативний
зміст принципу гуманізму й викласти його у наступній редакції: «Ор
гани, які ведуть процес повинні гуманно ставитись до всіх осіб , котрі
беруть участь у кримінально-процесуальному провадженні, визнавати
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самоцінність людської особистості, невід'ємність Гі прав і свобод. Кож
ному має бути гарантовано право доступу до правосуддя і усунені пере
шкоди у його реалізації. Ніхто не може бути підданий катуванню чи
жорсткому, не людському або принижуючому його честь і гідність по
водженню та покаранню».

Н . В . Сіб іл ь ова, кандидат юридич

них наук, доцент, завідувачка відді

лом дослідження проблем слідчої,
прокурорської та судової діяльності
ІВПЗ АПрН України

ПИТАННЯ ЯКОСТІ НОРМАТИВНОЇ РЕГЛАМЕНТАЦІЇ
ФУНКЦІОНАЛЬНОГО ПРИЗ НАЧЕННЯ ПР ОКУР ОРА
НА ДОСУДОВОМУ ПР ОВАДЖЕНЮ
Мета і напрями реформування кримінально-процесуального зако

нодавства як складової системи кримінальної юстиції сформульовані в
Концепції реформування кримінальної юстиції в Україні, затвердженої

відповідно до Рішення Ради національної безпеки і оборони України
від

15

лютого

2008

р. «Про хід реформування системи кримінальної

юстиції та правоохоронних органів» Указом Президента України

N2 311/2008

від

8 квітня 2008

р.

У Концепції для визначення статусу прокурора у кримінальному
провадженні був ужитий термін «державний обвинувач«, а в глосарії
Концепції розкрито його функціональне призначення: це посадова осо
ба органів прокуратури, яка здійснює функцію кримінального пере
слідування особи в процесі досудового розслідування та підтримує
державне обвинувачення у кримінальному судочинстві.
У глосарії Концепції пояснено, що кримінальне переслідування

-

це виключна процесуальна функція прокурора, яка полягає у висунен
ні від імені держави обвинувачення, направленні кримінальної справи
до суду, підтриманні державного обвинувачення в суді, участі у пере
гляді судових рішень у кримінальних справах в апеляційній та касацій
ній інстанціях .
Між тим , зі змісту Концепції випливає , що справи про злочини не

великої тяжкості і більшість злочинів середньої тяжкості та криміналь-
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