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ПРИНЦИП ГУМАШЗМУ 
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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 Уr<ра
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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. астина 3 статті 22 КПК України заборо-
помилуванням окремих осlб . Ч ого l·нших осіб які беруть участь 

нь обвинувачен ' ' · Н няє домагатись показа . ших незаконних заходш. е 
. тва погроз та ш .. . 

у спраю шляхом насильс ' б . у зв'язку зі своlМИ фІзични-
' · ідки осо и, яю 

можуть бути допитаю як св . вильно сприймати обставини, 
. ми нездатю пра 69) ми чи психІчними вада . и про них показання (ст. . 

ля справи 1 дават . 
що мають значення д б' . беруть участь у кримшальному 

б ає що осо и яю ' Стаття 521 перед а: ' . 'льної загрози їх життю, здоров ~. 
судочинстві, у разІ наявносп реа безпечення безпеки. у частині 3 
житлу чи майну мають право на з_а ~ не вп аві бути присутнім при 
статті 193 ~ПК заз~ача~ться,_щ~~~щ=~~в'яза:е з необхідністю оголю
освідуваню особи шшоІ ста~І, к ц При освідуванні не допускають-

. ає осюдуванню . ·-· 
вати особу, яка шдляг . . і . ваної особи або небезпечю для _н 
ся дії які принижують пдюсть о~~ ду . ии~ повинен вжити заходш 

' . б у або вюмки сшдч 
здоров'я. Пщ час о шук . ленІ· при цьому обставини осо-

б б розголошею вияв для того, що не ули . осіб які проживають або тим-
б куваного та Інших ' . . 20 

бистого життя о шу . · ( 185) у частию 2 стаТТІ 
му приМlщеню ст. · 

часово перебувають у цьо ожливість проведення закритого судо-
КПК законодавець передбачив м едення судового розгляду в за
вого розгляду. Основним мотивом проввчинені особами, які не досягли 

· авах про злочини, 
критому режимІ в спр . ПІ·длітків ризик негативного 

. · ищена вразлиюсть ' ~ 
16-річного юку, є пщв . бліки в залі судового засідання. Закритим 
впливу на них присутнос!І пу б мовлюється інтересами охорони 
розгляд справ про статею злочини о у . о Крім цього необхідність 

. . ресами потершлог . . 
суспільної мораш, ште . "б які беруть участь у справІ, 

. . ИХ СТОрІН ЖИТТЯ ОСІ ' 
розгляду в судІ штимн . су,ду про закритий розгляд справи. 

· для р1шення ~ може бути шдставою . уду провадити закритии 
. · О надав МОЖЛИВІСТЬ С .б 

Законодавець цшком лопчн ебують інтереси безпеки осІ ' 
· коли цього лотр 

розгляд ~прави у разІ, 434 КПК передбачає, що затримання та взят-
взятих пщ захист. Ст~ття ~ . можуть застосовуватись до неповно
тя під варту як запобІжнии захщ викликано тяжкістю злочину, у 
літнього лише У. випадках, коли це Крім цього КПК України перед
вчиненні якого вш обвинувачується . авах про злочини неповно-

~ овадження У спр 
бачає окремии поря~ок пр ос ової підготовки матеріалів, застосу-
літніх протокольно! форми д Уд РУ у цих випадках закон 

' . медичного характе . 
вання примусов~х зах~Дl~. иключення із загальних правил, що по-
передбачаЄ певю прившеІ та в . .. справи та особи яка обвину-

б ми кримшальнОl ' · 
ясиюється осо ливо~тя В . . моги покладають на органи, яю 
вачується у вчиненю злочину. сІ ЦІ ви 
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ведуть процес. Крім цього елементом гуманізму є і доступність право
суддя, яку слід розуміти як вимогу організації та діяльності судової 

влади, сутність якої полягає як у наявності процедури судового роз

гляду, так і в можливості скористатися й перевагами, практична реалі

зація яких не обмежена ні правами, ні фактичними перешкодами на 

момент звернення до суду й у процесі судового розгляду. 

Всі вищезазначені положення є проявами принципу гуманізму, проте 

існує необхідність їх розширення. У сфері кримінального процесу сти

каються суспільні й особисті інтереси, виникають гострі конфліктні си

туації, розв'язання яких потребує застосування заходів процесуального 

примусу. Застосування таких заходів принижує гідність особи, змінюю

чи самоповагу та оцінку іншими людьми. Тому підтримуємо думку тих 

авторів, які вказують на необхідність скорочення випадків застосування 

запобіжного заходу у виді взяття під варту та впровадження альтернатив

них запобіжних заходів. Крім цього є необхідність скорочення строку 
тримання під вартою неповнолітніх обвинувачених, обмеження застосу

вання до них даного запобіжного заходу. До обставин, що враховуються 
при обранні запобіжного заходу у виді взяття під варту, слід віднести не 
лише стан здоров'я особи, щодо якої вирішується це питання, а й мож

ливість надання необхідної медичної допомоги цій особі в умовах три

мання іТ під вартою- адже задовільний стан здоров'я особи на час об

рання такого запобіжного заходу може в умовах ув' язнення стрімко по

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 
у процесі кримінального провадження; 2) гуманізація кримінально
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 

195 



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 . Сібільова, кандидат юридич

них наук, доцент, завідувачка відді

лом дослідження проблем слідчої, 

прокурорської та судової діяльності 

ІВПЗ АПрН України 

ПИТАННЯ ЯКОСТІ НОРМАТИВНОЇ РЕГЛАМЕНТАЦІЇ 
ФУНКЦІОНАЛЬНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ ПРОКУРОРА 

НА ДОСУДОВОМУ ПРОВАДЖЕНЮ 

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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НАЦІОНАЛЬНА ЮРИДИЧНА АКАДЕМІЯ УКРАЇНИ 
імені ЯРОСЛАВА МУДРОГО 

ІНСТИТУТ ВИВЧЕННЯ ПРОБЛЕМ ЗЛОЧИННОСТІ 

АКАДЕМІЇ ПРАВОВИХ НАУК УКРАЇНИ 

ТЕОРЕТИЧНІОСНОВИЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 

ЯКОСТІКРИМІНАЛЬНОГО ЗАКОНОДАВСТВА 

ТА ПРАВОЗАСТОСОВЧОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 
У СФЕРІ БОРОТЬБИ ЗІ ЗЛОЧИННІСТЮ 

В УКРАЇНІ 

Матеріали наукової конференції 

15 травня 2009 року 
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