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предмета, не забувати, що виходячи із презумпції невинуватості, 

обвинувачений (підсудний) – ще не злочинець, і така особа може також бути і 

виправданою, відповідно не можна ігнорувати також і його позитивні якості. 

Зокрема щодо цього, А.Ф.Коні зазначав: „Сила обвинувачення – в доводах, а не 

в епітетах. Зовсім не допустимі вирази грубі, принижуючі. Вони не 

підсилюють, а лише послаблюють обвинувачення”[2, с. 128].  

 

Використані джерела: 

1. Кримінальний процесуальний кодекс України: Закон України від 

13.04.2012 р. № 4651-VI. URL: http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show 

/4651%D0%B0-17 (дата звернення: 20.05.2021) 

2. Кони А.Ф. Собр.сочинений. Судебные речи. М. 1967. Т.4. 542 с.  
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кандидат юридичних наук, доцент 

(Львівський державний університет внутрішніх справ) 

 

БАЛАНС  «МЕТА-ЗАСОБИ»  

В АМЕРИКАНСЬКОМУ КРИМІНАЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ 

 

Дискусії щодо визначення мети кримінального провадження не раз ставали 

предметом досліджень науковців, проте досягнути єдності позицій досі не 

вдалося. Встановлення істини, захист прав та свобод, законних інтересів осіб 

боротьба зі злочинністю, покарання злочинців, врегулювання спору, викриття 

винної особи і встановлення ступеня її вини та відповідальності або ж повне 

заперечення доцільності формулювання єдиної мети – це неповний перелік 

підходів до визначення мети кримінального провадження, які сформувалися у 

сучасній українській науці [1, с. 127; 2, с. 163; 3, с. 268; 4, с. 16, 19; 5, с. 181]. 

«Матеріальна правда» як мета часто фігурує у польських наукових 

http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show%20/4651%D0%B0-17
http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show%20/4651%D0%B0-17
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процесуальних наративах [6, с. 135; 7, с. 136]. Схожий акцент на матеріальну 

істину та справедливість роблять німецькі правники [7, с. 162; 8, с. 558]. 

Американська наука виробила власний підхід до питання визначення мети 

кримінального процесу, а також допустимих засобів, які використовуються для 

її досягнення. У 1964 р. професором Г. Пакером було запропоновано бінарну 

систему  відповідно до якої існують дві основні моделі кримінального процесу, 

кожна з яких має свою телеологію (цілі) та цінності.  Перша модель – це модель 

контролю злочинності (Crime Control Model). Для неї основним показником 

ефективності є припинення злочинної поведінки, застосування репресій до 

злочинця, оскільки нездатність правоохоронних органів дати жорстку відповідь 

на всі прояви кримінального характеру призводить до руйнування суспільного 

порядку і становить загрозу для прав та свобод людини, її безпеки та майна [10, 

с. 9]. Отже, за цією філософією має існувати потужна система, здатна 

затримати, розслідувати та засудити правопорушника в усіх випадках 

правопорушень про які стало відомо [10, с. 10]. 

Друга модель суттєво відрізняється від першої. Це модель належної 

правової процедури (Due Process Model). Для цього кримінального 

провадження головною є мета не допустити необґрунтоване обвинувачення, 

дотриматись встановленої процедури, яка ґрунтується на верховенстві права. 

Г. Пакер тут вдало застосовує метафору: якщо модель боротьби зі злочинністю 

нагадує конвеєрну лінію засуджень, то модель належного процесу схожа на 

смугу перешкод для засудження [10, с. 13].  

Бінарна концепція Г. Пакера неодноразово зазнавала критики в науковому 

колі, однак мала й чимало прихильників та послідовників, які посилювали 

аргументацію автора,  розширювали її зміст шляхом впровадження нових 

моделей [11, с. 6; 12 та багато ін.]. Звісно у чистому вигляді ці моделі 

зустрічаються не так часто. Радше йдеться про прагнення усіх цивілізованих 

країн знайти спосіб об’єднати цінності обох систем, що дається достатньо 

складно.  
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Видається, що сучасна американська модель кримінального процесу є 

моделлю належної процедури, центральною ідеєю якої є не допустити 

притягнення до відповідальності невинуватих осіб. Разом з тим не зникає 

потреба встановити істину, тобто переконатися чи дійсно певна особа вчинила 

кримінальне правопорушення. Однак чи дійсно так є у практиці? Чи всі засоби 

виправдовують досягнення цієї мети? У зв’язку з обмеженим обсягом 

публікації звернемо увагу тільки на два твердження, що можуть викликати 

роздуми на цю тему. Існують дві крайнощі, при одній з яких нівелюється 

традиційна для нашого розуміння мета встановлення істини, але формально 

дотримується належна процедура, при другій – мета встановлення істини 

ставиться понад усе, але нівелюється належна процедура. 

Перша крайність виявляється у масовій практиці укладення угод про 

визнання винуватості між підозрюваним/обвинуваченим та прокурором. 

Належна процедура наче дотримана, але при цьому часто стається так, що 

невинуваті особи можуть піти на домовленості задля того, аби зайвий раз не 

випробовувати долю в судовій залі. Вправні прокурори завжди знайдуть 

аргументи для переконання. Як наслідок, з’явилася системна практика, коли 

затриманому спочатку пред’являється обвинувачення та максимальне 

покарання, якщо він або вона підуть до суду. Натомість під час угоди про 

визнання винуватості прокурори нададуть обвинуваченому можливість визнати 

свою провину за меншим звинуваченням або визначать суттєво менше 

покарання. І хоча, очевидно, оголошення виправдувального вироку є 

найкращим способом для обвинувачених уникнути тюремного ув'язнення та 

інших покарань, проте судовий процес сприймається як ризикований, оскільки 

неможливо передбачити, яке рішення приймуть присяжні [13, с. 1]. Якщо ж 

взяти до уваги, що йдеться про 90−97 % кримінальних справ, стає зрозуміло які 

вагомі ризики має така система. Кримінальні процеси стають рідкістю, а торги 

між прокурорами та адвокатами неформальними та нерегульованими [14, с. 1].   

Друга крайність виявляється у допустимості застосування катувань та 

тортур в стінах спеціальних служб задля високої мети встановлення істини, 
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наприклад при протидії тероризму чи організованій злочинності. Тут належна 

процедура відходить на другий план. Результати досліджень Д. Ягунова 

засвідчують, що у посібниках ЦРУ чітко розписані правила та норми так званих 

«спеціальних технік допиту», які на думку вченого є просто евфемізмом 

насильницьких дій спеціальних служб. Йдеться про деривації сну, перебування 

осіб без одягу, коригування дієти, поміщення осіб у певні коробки/приміщення, 

змушування перебувати у певних позах, вплив світла, звуку, температури 

повітря і т.д. [16]. І якщо переважно міжнародною спільнотою такі форми 

поводження з людиною вважаються принизливими та насильницькими, досить 

згадати Конвенцію проти катувань та інших жорстоких, нелюдських або таких, 

що принижують гідність, видів поводження і покарання (1984 р.) або 

Стамбульський протокол (1999 р.), американські правники все ж вважають 

можливим вести дебати щодо допустимості практик заподіяння певних 

страждань затриманим, адже такі заходи застосовуються виключно в крайніх 

випадках і, до прикладу, для врятування життя людей. Конкуренція цінностей 

стало особливо актуальною в останні роки зростання загроз терористичних 

атак. Ба більше, існують припущення про маскування таких практик шляхом 

скерування підозрюваних у тероризмі осіб у ті держави, де толеруються 

тортури та катування державними спецслужбами. Йдеться про так звані 

екстраординарні «тортурні перельоти» («torture flights»). Держави, що дають 

мовчазну згоду на такі перевезення зі своїх летовищ вважаються такими, що 

сприяють поширенню таким практикам  [16].  Д. Ягунов слушно констатує, що 

допустимість застосування тортур до «терористів» відкриває «скриньку 

Пандори», оскільки з’являється широка перспектива застосування тортур та 

катувань проти інших «небезпечних злочинців». Як наслідок, «боротьба з 

катуванням» у ХХІ столітті стає відображенням дуалістичного процесу: 

«спроба ще більшого «убезпечення суспільства» з одночасним фіаско такого 

«убезпечення»» [15, с. 60]. 

Звісно, обмежений обсяг доповіді не дає можливості осягнути усю 

багатоманітність підходів теоретиків і практиків до питання співвідношення 
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мети та засобів її досягнення, однак сказаного достатньо, аби зрозуміти, що в 

кримінальному процесі американського «моцарства» пошук такого балансу 

часом хибує такими практиками, які не дозволяють повною мірою досягнути 

матеріальної та процесуальної справедливості.   
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