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Т.О. Лоскутов  _ ЕФЕКТИВНІСТЬ СЛІДЧОГО
І  КРИ МІНАЛЬНОГО ПЕРЕСЛІДУВАННЯ  
І  НА Р ІЗН ИХ ЕТ АП АХ ЙОГО ЗДІЙСНЕННЯ

У схваленій у 2008 р. Концепції реформування кримінальної юсти
ції України зазначено, що реформування кримінальної юстиції спрямо
ване на зміну підходів до оцінки ефективності діяльності органів системи 
кримінальної юстиції1. Важливе місце у системі органів кримінальної

1 Див.: Концепція реформування кримінальної юстиції України, схвалена Указом Пре
зидента України від 8 квітня 2008 р. № 311/2008 // Офіційний вісн. України. - 2008. - № 
27. -  С.28.
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юстиції займає слідчий ОВС (далі -  слідчий), оскільки він здійснює вели
кий обсяг обвинувальної діяльності. Отже, визначення ефективності слі
дчого кримінального переслідування на різних етапах його здійснення, е 
вкрай важливим у контексті запровадження змагальної форми досудово- 
то розслідування.

Кримінальне переслідування розглядалося у працях В.С. Зеле
ненького, О М. Ларіна, О Б. Соловйова, М.С. Строговича, М.О. Чельцова, 
О.О. Чепурного, Н.І. Щегель та ін. Але їх дослідження торкалися лише 
загальних питань кримінального переслідування. Зазначені вище вчені 
не акцентували увагу на дослідженні ефективності слідчого криміналь
ного переслідування на різних етапах його здійснення.

Тому метою даної роботи є науковий результат у вигляді підтвер
дження або спростування твердження про те, що ефективність слідчого 
кримінального переслідування визначається в залежності від етапу його 
здійснення. Для досягнення даної мети необхідно виконати наступні 
завдання: проаналізувати уявлення в теорії кримінального процесу щодо 
поняття "ефективність"; визначити поняття "ефективність кримінального 
переслідування, здійснюваного слідчим"; дослідити кримінально-процесу
альні рішення, якими слідче кримінальне переслідування розділяється на 
певні етапи; дослідити мету слідчого кримінального переслідування на 
різних його етапах здійснення; дослідити кримінально-процесуальні рішен
ня, що констатують певний ступінь ефективності слідчого кримінально
го переслідування на різних його етапах; визначити суб'єкта, який оці
нює ефективність кримінального переслідування, здійснюваного слідчим.

Увагу вчених і практиків привертає проблема щодо ефективності 
різноманітних напрямків людської діяльності, у  літературі правильно 
зазначається, що поняття "ефективність" має універсальний характер, 
воно поширюється на будь-які системи, як складні, так і прості -  соціаль
ні, біологічні, неорганічні1.

Теоретик права Ю.О. Тихомиров, характеризуючи ефективність управ
лінської діяльності, зазначає, що "вона є цілеспрямованою, покликаною 
досягти певних результатів"1 2.

О.М. Ларін вважав, що "під ефективністю розуміється якість діяль
ності, її продуктивний характер’13. На думку автора "...ефективність ви-

1 Див.: Рожнова В.В. Ефективність застосування органами розслідування заходів про
цесуального примусу в боротьбі зі злочинністю / В. В. Рожнова // Науковий вісник Юри
дичної академії МБС - 2002, - № І, -  СЛ87,

2 Див,: Тихомиров Ю. А. Теория компетенции / Ю, А. Тихомиров. -  Москва: Издание г- 
на Тихомирова М,Ю„ 2005, - С, 43,

у Див.: Ларин А.М. Повышение эффективности расследования / А.М. Ларин // Сов. 
государство и право. - 1972. - № 3. - С. 106.
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ражасться співвідношенням наміченої мети (ідеї, плана) і мети, що дося
гнута (результату)"1.

Ми солідарні із цією позицією. Не є винятком і кримінальне пере
слідування як особливий вид нормативно врегульованої здійснюваної 
слідчим діяльності.

М.С. Строгович зазначав, що ефективність кримінального переслі
дування полягає в тому, що особа, яка вчинила злочин, викрита в тому з 
повного безсумнівністю і достовірністю, унаслідок чого в результаті судо
вого розгляду визнана винного і піддана заслуженому покаранню^.

Функцію кримінального переслідування здійснюють різні суб'єкти 
кримінального процесу: дізнавач, слідчий, прокурор, потерпілий. Кри
мінально-процесуальна діяльність останніх спрямована на досягнення 
певного бажаного результату, що є неоднаковим для дізнавача, слідчого, 
прокурора, потерпілого. Тому, ефективність кримінального пересліду
вання необхідно визначати для кожного із зазначених суб'єктів окремо.

Визначення ефективності кримінального переслідування, здійсню
ваного дізнавачем, прокурором та потерпілим виходить за межі нашого 
дослідження. Ми зупинимося тільки на дослідженні ефективності кримі
нального переслідування, що здійснює слідчий.

Під кримінальним переслідуванням, здійснюваним слідчим, необ
хідно розуміти кримінально-процесуальну функцію, до змісту якої вхо
дять дії слідчого з викриття (перевірки на причетність) конкретної особи 
у вчиненні злочину1 2 3. Метою слідчого кримінального переел здування с 
встановлення причетності (викриття) винної особи до вчинення злочину 
для притягнення цієї особи до кримінальної відповідальності.

Отже, слідче кримінальне переслідування с ефективним, якщо слід
чий викрив винну особу у вчиненні злочину.

Особа викривається у вчиненні злочину шляхом доказової діяльнос
ті слідчого у частині здобуття обвинувальних доказів, що доводять пев
ний ступінь причетності особи до вчинення злочину. "Підтвердження 
судом у своєму рішенні у справі висновків органів досудового розсліду
вання і прокурора щодо винності особи у вчиненні злочину свідчить про 
ефективність здійснення кримінального переслідування. З постановлен
иям обвинувального вироку суду особа, щодо якої здійснювалося кримі

1 Див.: Ларин А.М. управление расследованием и измерение его эффекгивносго 
/ А.М. Дарин // Сов. государство и право. - 1979. -  N° 10. - С. 83.

2 Див,: Строгович М.С, уголовное преследование в советском уголовном процессе 
/ М.С. Строгович. - М.: Акад наук СССР, 1951. -  С. 57.

3 Див.: Лоскутов Т.О. Поняття кримінального переслідування, здійснюваного слідчим 
ОВС / Т.О, Лоскутов / / Науковий вісник Дніпропетровського держ, ун-ту внутр. справ, - 
2009.-№  2(43).-С . 260.
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нальне переслідування, вважається притягнутою до кримінальної відпо
відальності"1.

Чим же визначаються ступені ефективності слідчого кримінального 
переслідування? Які критерії свідчать про меншу або більшу ефектив
ність слідчого кримінального переслідування?

Ступінь ефективності -  це співвідношення досягнутого результату і 
попередньо запланованої цілі. Оскільки це співвідношення може склада
тися по-різному, говорять про меншу або більшу ефективність. Конкрет
ний зміст критерію оцінки тієї або іншої роботи з точки зору ефективно
сті залежить від характеру діяльності, що оцінюється1 2.

Кримінальне переслідування (обвинувачення у процесуальному 
значенні) здійснюється для обвинувачення (у матеріально правовому 
значенні). Наголошуючи на зв'язку кримінально-матеріального і кримі
нально-процесуального обвинувачення, С.А. Альперт зазначав, що "...обви
нувачення як процесуальна діяльність завжди повинно бути предметним 
і знаходити свій вираз в обвинуваченні у його матеріально правовому 
значенні; останнє ж, у євою чергу, формулюється, обгрунтовується, існує 
не інакше, як конкретний вираз обвинувальної діяльності"3. Але між 
процесуальним і матеріальним обвинуваченням ніколи знак рівності 
ставити не можна.

Розділяючи поняття обвинувачення і кримінальне переслідування, 
процесуалісти погоджуються, що обвинувачення є твердженням про 
вчинення певною особою діяння, що висунете кримінальним законом, у  
ході кримінального переслідування дії слідчого завади спрямовані на 
доказування даного твердження4. Обвинувачення є цідлю і підсумком 
кримінального переслідування, оскільки останнє порушується в цілях 
формування обвинувачення5.

Обвинувачення у матеріально-правовому значенні мас прояв у об
винувальних актах слідчого. Такі акти слідчого е диференціаторами кри
мінального переслідування на певні етапи.

1 Див.: Зелененький В.С. Критерії оцінки ефективності діяльності органів криміналь
ного переслідування в Україні / В.С. Зеленецький, Л.М. Лобойко // Вісник Академії пра
вових нате України. -  2009. -  № 2 (57). -  С. 189,

2 Див,: Ларин А.М, Повышение эффективности расследования / А.М, Ларин // Сов, 
государство и право. -  1972. -  № 3. -  С. 106.

3 Див.: АльпертС.А, Обвинение в советском уголовном процессе / С.А, Альперт. - Ха
рьков: Городская типография № 16 обласного управления по делам издательств, полигра
фии и книжной торговли, 1974. - С. 28.

а Див.: Тишковец Е.И. Следователь как субъект утгапювного преследования: Дис, ,,, каш. 
юрид. наук: 12.00.09 / Тишковец Елена Ивановна. -  Воронеж: Вор. гос. ун-т, 2003. -  С. 29.

3 Див.: Ретунская Т.П. уголовное преследование осуществляемое в порядке частного 
обвинения. Понятие, сущность, правовая природа и знание / Т.П. Ретунская // Закон и 
право. -  2007. -  № 3. - С. 40.
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Конституційний Суд України (далі -  КСУ) у рішенні від 27 жовтня 
1999 р. у справі № 1-15/99 дійшов висновку про те, що притягнення до 
кримінальної відповідальності, як стадія кримінального переслідування 
починається із моменту пред'явлення особі обвинувачення.

Із цього випливає, що під початковим обвинувальним рішенням 
слідчого КСу розуміє постанову про притягнення як обвинуваченого. 
Обгрунтовуючи твердження про те, що поняття "притягнення до кримі
нальної відповідальності" (обвинувачення) включає винесення слідчим 
постанови про притягнення як обвинуваченого, КСУ наголошує на існу
ванні у Кримінальному кодексі України (далі -  КК) статті, яка передба
чає кримінальну відповідальність слідчого за притягнення завідомо не
винного до кримінальної відповідальності1.

Дійсно у чинному КК є стаття 372 "Притягнення завідомо невинного 
до кримінальної відповідальності", відповідальність за порушення якої 
наступає із моменту оголошення (пред'явлення) завідомо невинній особі 
постанови про притягнення її як обвинуваченого1 2. Але це зовсім не озна
чає, що постанова про притягнення як обвинуваченого є первинним ак
том обвинувачення.

Власну думку, на визначення первинного обвинувального рішення 
слідчого, висловив Європейський Суд з прав людини (ЄСПЛ). Останній 
визначив кримінальне обвинувачення як "офіційне повідомлення особі 
компетентним органом державної влади про наявність припущення про 
те, що цією особою вчинене кримінально каране правопорушення"3. Та
ким первинним повідомленням за українським законодавством є вине
сення слідчим (органом дізнання, прокурором, судом) постанови про 
порушення кримінальної справи щодо особи та вручення їй копії цієї 
постанови. При цьому, якщо особа відмовляється одержати копію поста
нови про порушення кримінальної справи, то слідчий (особа, яка прово
дить дізнання, прокурор, суддя) складає відповідний протокол.

1 Див.: Рішення Конституційного Суду України у справі за конституційним поданням 
Міністерства внутрішніх справ України щодо офіційного тлумачення положень частини 
третьої статті 80 Конституції України (справа про депутатсвку недоторканність) від 27 
жовтня 1999 року № 9-рп/99 // Офіційний вісник України - 1999. К1’44 Ст. 71.

- Див.: Науково-практичний коментар до Кримінального кодексу України (2-е вид., 
перероб. та доп.) / За заг. ред. П.П. Андрушка, В.Г. Гончаренка, Є.В. Фесенка. -  К.: Дакор, 
2008. - С, 1245,

3 Див.: § 46 Рішення Європейського Суду з прав людини у справі "Девір прош Бельгії" 
від 27 лютого 1980 року // Европейский Суд по правам человека. Избранные решения. В 2 
т. - Т. 1. -  С. 310; [Електронний ресурс] : http://www.echr.ru/ documents/doc
/2461476/2461476.htm (§ 46 of Judgment of the European Court of Human Rights: Deweer v. 
Belgium, 27 February 1980, Published in A 35); Див. § 73 Рішення Європейського Суду з прав 
людини у справі Ек іе проти Німеччини" від 15 липня 19S2 року // Европейский Суд по 
правам человека. Избранные решения. В 2 т, - Т.1, -  С. 388-389; [Електрсяний ресурс] : http / / 
www.echr.ru/documents/doc/2461443/2461443.htm (§ 73 of Judgment of the European Court 
of Human Rights: Eckle v, Germany, 15 July 1982. Published in A 51) (станом на 10 квітня 2009 p.)
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Постанова про порушення кримінальної справи щодо особи е пер
винним актом обвинувачення. Підтверджується такий висновок і тим, що 
за чинним КПК України заінтересована особа мас право оскаржити по
станову про порушення кримінальної справи (ст. 236-7 КПК).

Обвинувальні рішення слідчого на досудових стадіях процесу ви
ражають певний ступінь викриття особи у вчиненні злочину. Прийнят
тям таких обвинувальних рішень як постанови про порушення кримінальної 
справи щодо особи, постанови про притягнення особи як обвинувачено
го, обвинувального висновку завершуються певні етапи кримінального 
переслідування, здійснюваного слідчим.

Етап кримінального переслідування, здійснюваного слідчим, зміню
ється від ступеня викриття особи у вчиненні злочину, що знаходить свій 
вираз у обвинувальних рішеннях слідчого. Останні констатують досяг
нення певних проміжних цілей кримінального переслідування, здійсню
ваного слідчим. Тому, ми повністю згодні із Р.В. Мазюк, який зазначає, 
що до проміжних цілей кримінального переслідування відносяться при
тягнення особи як обвинуваченого та складання обвинувального виснов
ку, що характеризується найбільшим об'ємом обвинувачення, що дока
зане1. Автор справедливо називає прийняття зазначених рішень цілями, 
оскільки вони виражають певний результат кримінального пересліду
вання, здійснюваного слідчим.

Мета слідчого кримінального переслідування не є однаковою на різ
них етапах його здійснення. Тому ефективність слідчого кримінального пе
реслідування необхідно визначати в залежності від етапу його здійснення.

Бажаний результат кримінального переслідування на етапі пору
шення кримінальної справи досягається через вирішення питання; чи с 
достатні дані, що вказують на ознаки злочину та підтверджують певний 
ступінь причетності особи до вчинення злочину? Наявність таких даних 
є підставою для винесення слідчим постанови про порушення криміна
льної справи щодо особи. І, навпаки, відсутність зазначеної інформації 
обумовлює винесення слідчим постанови про відмову в порушенні кри
мінальної справи. Отже, прийняття слідчим зазначених рішень свідчить 
про досягнення результату, що узгоджується з поставленою метою кри
мінального переслідування на цьому етапі його здійснення. Це означає, 
що слідчим досягнутий високий ступінь ефективності кримінального 
переслідування на етапі порушення кримінальної справи.

Постанова про порушення кримінальної справи щодо особи є пра
вовою підставою для закінчення попереднього і початку наступного ета
пу кримінального переслідування, здійснюваного слідчим. Метою кри-

1 Див.: Мазюк Р.В. Мнсгигут утоловного преследования в российском уголовном судо- 
производсгве / Р.В. Мазюк. - М.: Юрлиіинформ, 2009. -  С. 92.
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міняльного слідчого переслідування на цьому етапі є вирішення питан
ня: чи е досить доказів, які вказують на вчинення злочину певною осо
бою? Коли е така кількість обвинувальних (викривальних) доказів слід
чий виносить постанову про притягнення особи як обвинуваченого, що 
свідчить про досягнення мети кримінального переслідування на зазна
ченому етапі його здійснення.

Не притягнення невинної особи до кримінальної відповідальності е 
таким же цінним для суспільства, як і притягнення винних до відповіда
льності1. Тому закриття слідчим кримінальної справи за обставинами, що 
реабілітують особу або винесення іншої постанови про припинення кри
мінального переслідування щодо певної особи означає досягнення слід
чим результату, що відповідає поставленій меті кримінального переслі
дування на будь-якому етапі його здійснення.

Отже, винесення слідчим відповідної постанови, що встановлює не 
причетність особи до вчинення злочину, виражає досягнення слідчим 
високого ступеню досягнення мети кримінального переслідування на 
всіх етапах його здійснення.

Кримінальне переслідування на наступному етапі здійснюється для 
засвідчення слідчим певного ступеню причетності або непричетності 
особи до вчинення злочину. Ми поділяємо думку В.С. Зелененького, який 
зазначає, що до притягнення як обвинуваченого в діяльності слідчого 
реалізується пошуковий процес, спрямований на викриття особи, а вся 
наступна пізнавальна діяльність повинна привести до висновку про вин
ність (або невинність) обвинуваченого. Така діяльність мас засвідчуваний 
характер, в процесі її слідчий повинен і доказати, і засвідчити винність 
особи у вчиненні злочину1 2.

Коли слідчий впевнений у причетності особи до вчинення злочину, 
він приймає рішення про складання обвинувального висновку.

Складання слідчим обвинувального висновку означає, що він засвід
чив високий ступінь причетності особи до вчиненні злочину. Обвинуваль
ний висновок констатує закінчення слідчим кримінального переслідуван
ня та свідчить про високий ступінь ефективності такого переслідування.

В.С. Зелененький і Л.М. Лобойко зазначають, що оцінка ефективно
сті діяльності органів, які здійснюють в Україні кримінальне пересліду
вання, мас грунтуватися на певних критеріях. Останніми автори назива
ють: ступінь досягнення органами кримінального переслідування мети

1 Див,: Зелененький В.С. Критерії оцінки ефективності діяльності органів кримінального 
переслідування в Україні / В.С. Зеленецький, Л.М. Лобойко // Вісник Академії правових 
наук України. - 2009. - № 2 (57). - С. 192.

2 Див: Зеленецкий В.С. Уголовно-процеауальньїе функція! следователя / В.С, Зеле-
нецкий // Вісник Луганського їнсіитуту внутрішніх справ України. - 2001. К'. 2 1 75.
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д ія л ь н о с т і  із переслідування, обгрунтованість, законність, швидкість кримі
нального переслідування1.

Оцінює ступінь ефективності слідчого кримінального пересліду
вання щодо зазначених критеріїв прокурор, який здійснює нагляд за 
законністю кримінального переслідування. Слідчий надсилає прокурору 
копії постанов, що констатують певний ступінь причетності або непри
четності конкретної особи до вчинення злочину. Якщо прокурор не згоден із 
такими рішеннями (вважає їх незаконними, необгрунтованими, прийня
тими не вчасно), то він їх скасовує. Це означає, що слідчий здійснив кри
мінальне переслідування не ефективно або досяг тільки низького ступе
ню ефективності такого переслідування на певних етапах його здійснення.

Якщо прокурор не скасував вищезазначені постанови слідчого, то це 
підтверджує, що слідчий досяг високого ступеню ефективності криміна
льного переслідування на відповідних його етапах. Після чого, слідчий, 
збираючи обвинувальні докази, лише додатково підтверджує припущен
ня про винність або невинність особи. В залежності від досягнутого ре
зультату кримінального переслідування слідчий складає або постанову 
про закриття кримінальної справи, що встановлює не причетність певної 
особи до вчинення злочину, або обвинувальний висновок. Останній ра
зом із кримінальною справою направляється прокурору для затверджен
ня. Затвердження або не затвердження прокурором обвинувального ви
сновку означає, що слідчий досяг відповідно високого або низького сту
пеню ефективності здійснення кримінального переслідування.

На підставі проведеного у цій статті дослідження можна зробити 
наступні висновки:

1. Поняття "ефективність будь-якої діяльності" визначається як від
повідність досягнутих результатів меті, що ставилася. Не є винятком і 
кримінальне переслідування як особливий вид нормативно врегульова
ної здійснюваної слідчим діяльності.

2. Слідче кримінальне переслідування є ефективним, якщо слідчий 
викрив винну особу у вчиненні злочину.

3. Обвинувальні рішення слідчого на доєудових стадіях процесу ви
ражають певний ступінь викриття особи у вчиненні злочину.

4. Обвинувальні рішення слідчого є диференціаторами криміналь
ного переслідування на певні етапи.

5. Мета слідчого кримінального переслідування не є однаковою на 
різних етапах його здійснення. Тому оцінювати ефективність слідчого кри
мінального переслідування доцільно в залежності від етапу його здійснення.

1 Див.: Зелененький В.С. Критерії оцінки ефективності діяльності органів криміналв- 
ного переміщування в Україні / В.С. Зеленецький, Л.М. Лобойко // Вісник Академії пра
вових наук України. - 2009. -  № 2 (57). - С. 185 - 196.
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6. Рішення слідчого, що встаношіюють певний ступінь причетності 
або не причетності конкретної особи до вчинення злочину, констатують 
високий ступінь ефективності кримінального переслідування на відпові
дному етапі його здійснення.

7. Оцінює ступінь ефективності слідчого кримінального переслідуван
ня прокурор, який здійснює нагляд за законністю такого переслідування.

Дані висновки є підставою для подальших наукових розвідок за на
ступними напрямами: 1) дослідження ефективності кримінального пере
слідування, здійснюваного органом дізнання; 2) дослідження ефективності 
кримінального переслідування, здійснюваного прокурором.

Стаття надійшла до редколегії 10.I I .2009 р.

В.А. Л э с у к о в  ОСОБЕННОСТИ Д ОПРО СА П ОДО ЗРЕВАЕМ Ы Х,

I ОБВИНЯЕМ Ы Х ПО Д Е Л А М  О КРАЖ АХ  
М ЕТАЛПО СО ДЕРЖ АЩ ИХ ПРЕДМ ЕТО В

Допрос подозреваемых, обвиняемых -  важнейший источник поиска 
доказательств раскрытия и расследования преступлений. Он дает воз
можность разрешить вопрос о причастности лица к расследуемому дея
нию, позволяет уточнить, дополнить, подтвердить известные и выявить 
новые обстоятельства не только события преступления, но и свя
занных с ним событий, явлений, ф актов, имевших место как до, так 
и после совершения преступления.

Допрос лиц подозреваемых, обвиняемых по делам о кражах имуще
ства с далью последующей реализации его в качестве металлолома в 
большинстве случаев относится к первоначальным следственным дейст
виям. Он осуществляется в зависимости от конкретных обстоятельств, воз
никших при возбуждении уголовного дела, с учетом сложившейся обста
новки и практических возможностей, которыми располагает следователь.

Не углубляясь б общие положения допроса, которые б достаточной 
мере освещены в литературе, все же хотелось бы отметить, что успех его 
проведения зависит от того, как полно собраны доказательства и на
сколько свободно следователь ориентируется в материалах дела. Г. Гросс 
по этому поводу писал; "Вообще не следует щадить усилий на тщатель
ное ознакомление с обвиняемым, его деянием и всеми теми особенными 
обстоятельствами, которые тесно с ним связаны, ибо ничем нельзя так 
вполне и бесповоротно утратить влияние на обвиняемого, как именно 
незнанием дала, хотя бы самой пустой мелочи"1.

1 Гросс Г. Руководство щи судебных следователей как система криминалистики. Новое 
издание, перепечатанное с издания 1908г. -  М„ 2002. - С. 144,
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