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Підсумовуючи,	 вважаємо,	 що	 задля	 ефективного	 забезпечення	 виконання	 завдання	
кримінального	провадження	в	частині	охорони	прав,	свобод	та	законних	інтересів	учасників,	
потерпілого,	 його	 представника	 має	 бути	 віднесено	 до	 сторони	 обвинувачення	 саме	 у	
судовому	провадженні,	що	забезпечить	право	заявляти	вищевказані	клопотання	та	іншими	
способами	сприяти	відновленню	порушених	прав.	
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НЕГЛАСНІ	СЛІДЧІ	(РОЗШУКОВІ)	ДІЇ	ЯК	ЗАСОБИ	
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ЩОДО	НАРОДНИХ	ДЕПУТАТІВ:	ПРОБЛЕМНІ	ПИТАННЯ	

Відповідно	 до	 ч.	3	ст.	482	КПК	України	обшук,	затримання	 народного	 депутата	 України	
чи	 огляд	 його	 особистих	 речей	 і	 багажу,	 транспорту,	 жилого	 чи	 службового	 приміщення,	 а	
також	 порушення	 таємниці	 листування,	 телефонних	 розмов,	 телеграфної	 та	 іншої	
кореспонденції	та	застосування	інших	заходів,	в	тому	числі	негласних	слідчих	(розшукових)	
дій	(далі	–	НСРД),	що	відповідно	до	закону	обмежують	права	і	свободи	народного	депутата	
України,	 допускаються	 лише	 у	 разі,	 якщо	 Верховною	 Радою	 України	 (далі	 –	 ВР	 України)	
надано	 згоду	 на	 притягнення	 його	 до	 кримінальної	 відповідальності,	 якщо	 іншими	
способами	одержати	інформацію	неможливо.	

Виходячи	 з	 вищенаведеного	 можемо	 зробити	 висновок,	 що	 для	 проведення	 відносно	
народного	депутата	відповідних	НСРД	необхідно	отримати	згоду	ВР	України	на	притягнення	
народного	 депутата	 до	 кримінальної	 відповідальності.	 Якщо	 відносно	 народного	 депутата	
були	 проведені	 відповідні	 НСРД	 (наприклад,	 аудіо-,	 відеоконтроль,	 зняття	 інформації	 з	
транспортних	телекомунікаційних	мереж,	контроль	за	вчиненням	злочину)	без	отримання	
попередньої	згоди	ВР	України	на	притягнення	народного	депутата	України	до	кримінальної	
відповідальності,	 то	 це	 може	 призвести	 до	 настання	 відповідних	 негативних	 правових	
наслідків,	 які	 будуть	 залежати	 від	 конкретних	 обставин	 кримінального	 провадження	 та	
незаконних	 дій,	 що	 були	 вчинені	 слідчим,	 прокурором	 або	 співробітником	 оперативного	
підрозділу	відносно	народного	депутата.	У	цілому	такі	негативні	наслідки	можна	поділити	
на	дві	групи:	

1. Для	 конкретного	 кримінального	 провадження	 –	 визнання	 рішень	 про	 проведення	
НСРД	відносно	народного	депутата	України,	незаконними,	а	доказів,	отриманих	у	результаті	
їх	проведення,	–	недопустимими	(ст.	87	КПК	України).	
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2.	Для	 осіб,	 що	 вчинили	 такі	 незаконні	 дій,	 –	 притягнення	 до	 кримінальної	
відповідальності	 за	 ст.	351	 (Перешкоджання	 діяльності	 народного	 депутата	 України	 та	
депутата	 місцевої	 ради),	 ст.	371	 (Завідомо	 незаконні	 затримання,	 привід,	 домашній	 арешт	
або	тримання	під	вартою)	КК	України.	

При	 цьому	 слід	 звернути	 увагу	 на	 те,	 що	 положення	 ч.	3	ст.	482	 КПК	 України	
застосовуються	виключено	у	тих	випадках,	коли	стороні	обвинувачення	достовірно	відомо,	
що	 суб’єктом	 вчинення	 злочину	 є	 народний	 депутат	 України.	 Водночас	 на	 практиці	 може	
виникнути	 ситуація,	 коли	 слідчий,	 прокурор	 здійснюють	 розслідування	 відповідного	
кримінального	правопорушення,	наприклад,	прийняття	пропозиції,	обіцянки	або	одержання	
неправомірної	 вигоди	 службовою	 особою,	 водночас	 особу,	 яка	 буде	 одержувати	
неправомірну	 вигоди	 ще	 не	 було	 встановлено.	 Відповідно	 у	 такому	 випадку	 слідчий,	
прокурор	 у	 порядку,	передбаченому	главою	 21	КПК	України,	 одержують	від	 слідчого	судді	
дозвіл	 на	 проведення	 відповідних	 НСРД	 (аудіо-,	 відеоконтроль,	 зняття	 інформації	 з	
транспортних	 телекомунікаційних	 мереж	 тощо)	 чи	 приймають	 рішення	 про	 проведення	
контролю	 за	 вчиненням	 злочину	 у	 формі	 спеціального	 слідчого	 експерименту	 для	
документування	 факту	 прийняття	 пропозиції,	 обіцянки	 або	 одержання	 неправомірної	
вигоди	 службовою	 особою.	 За	 результатами	 проведення	 відповідних	 НСРД	 стороною	
обвинувачення	 отримуються	 фактичні	 дані,	 що	 свідчать	 про	 факт	 прийняття	 пропозиції,	
обіцянки	 або	 одержання	 неправомірної	 вигоди	 службовою	 особою	 та	 під	 час	 затримання	
встановлюється,	 що	 суб’єктом	 одержання	 неправомірної	 вигоди	 є	 народний	 депутат	
України.	 У	 цьому	 разі	 проведені	 стороною	 обвинувачення	 НСРД	 будуть	 визнаватися	
законним	 і	 такими,	 що	 не	 суперечать	 положенням	 ч.	3	 ст.	482	 КПК	 України,	 адже	 стороні	
обвинувачення	 не	 було	 достовірно	 відомо,	 що	 суб’єктом	 одержання	 неправомірної	 вигоди	
буде	 народний	 депутат	 України	 й	 відповідний	 факт	 був	 лише	 встановлений	 під	 час	
провадження	відповідних	НСРД.	А,	отже,	результати	цих	НСРД	можуть	бути	використані	як	
докази	 для	 доказування	 прийняття	 пропозиції,	 обіцянки	 або	 одержання	 неправомірної	
вигоди,	 але	 після	 того,	 як	 ВР	 України	 надасть	 згоду	 на	 притягнення	 народного	 депутата	
України	до	кримінальної	відповідальні.	

В	цілому,	на	наш	погляд,	передбачена	ч.	3	ст.	482	КПК	України	та	Регламентом	процедура	
отримання	 згоди	 ВР	 України	 на	 притягнення	 народного	 депутата	 до	 кримінальної	
відповідальності	є	занадто	складною	та	не	зовсім	ефективної	під	час	здійснення	досудового	
розслідування	 кримінальних	 правопорушень,	 особливо	 це	 стосується	 тих	 випадків,	 коли	
народним	 депутатом	 України	 вчиняється	 чи	 планується	 вчити	 корупційний	 злочин,	
наприклад,	прийняття	пропозиції,	обіцянки	або	одержання	неправомірної	вигоди.	Як	правило,	
у	 кримінальних	 провадженнях	 цієї	 категорії	 злочинці	 затримаються	 на	 місці	 вчинення	
злочину,	 а	 їхня	 злочинна	 діяльність	 документується	 під	 час	 проведення	 оперативними	
підрозділами	 такої	 НСРД	 як	 контроль	 за	 вчиненням	 злочину	 у	 формі	 спеціального	 слідчого	
експерименту.	Водночас,	якщо	суб’єктом	вчинення	злочину	буде	народний	депутат	України,	
то	 в	 такому	 випадку	 для	 документування	 факту	 прийняття	 пропозиції,	 обіцянки	 або	
одержання	 неправомірної	 вигоди	 та	 затримання	 його	 на	 «гарячому»	 необхідно	 отримати	
попередню	 згоду	 ВР	 України	 на	 притягнення	 народного	 депутата	 України	 до	 кримінальної	
відповідальності.	 Відповідно	 факт	 проведення	 НСРД	 та	 необхідність	 затримання	 народного	
депутата	 стане	 відомим	 членам	 регламентного	 комітету	 та	 самому	 народному	 депутату,	
відносно	 якого	 планувалося	 провести	 відповідні	 процесуальні	 дії.	 При	 цьому,	 за	 той	 час,	
котрий	 ВР	 України	 витратить	 на	 розгляд	 подання	 Генерального	 прокурора	 України	 про	
отримання	 згоди	 на	 притягання	 народного	 депутата	 України	 до	 кримінальної	
відповідальності,	 відповідний	 народний	 депутат	 встигне	 вжити	 всіх	 необхідних	 заходів	 для	
знищення	слідів	своєї	злочинної	діяльності.	А	тому	планувати	чи	проводити	відносно	цього	
народного	депутата	України	відповідну	НСРД	чи	затримати	його	на	місці	вчинення	злочину	
стане	взагалі	неможливим.	Таким	чином,	можемо	зробити	висновок,	що	передбачена	чинним	
законодавством	 України	 процедура	 одержання	 дозволу	 на	 проведення	 відносно	 народного	
депутата	 України	 НСРД	 є	 досить	 неефективною.	 Її	 положення	 суперечать	 самій	 сутності	
інституту	НСРД,	якому	притаманна	ознака	прихованості	фактів	й	методів	проведення.	

На	 нашу	 думку,	 для	 забезпечення	 ефективності	 використання	 результатів	 НСРД	 як	
допустимих	 доказів	 у	 кримінальних	 провадженнях	 щодо	 народних	 депутатів	 України,	
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необхідно	концептуально	спростити	законодавчу	процедуру	одержання	дозволу	ВР	України	
на	притягнення	народного	депутат	України	до	кримінальної	відповідальні.	

Слід	 звернути	 увагу	 на	 те,	 що	 Венеціанська	 комісія	 у	 своєму	 висновку	 щодо	 проекту	
Закону	про	внесення	змін	до	Конституції	України	щодо	недоторканності	народних	депутатів	
України	 та	 суддів	 від	 19–20	 червня	 2015	 р.	 зазначила,	 що	 часто	 нові	 демократичні	 країни	
найбільше	 піддаються	 політичній	 корупції,	 а	 зловживання	 недоторканністю	 може	
загрожувати	 демократії.	 Парадокс	 депутатської	 недоторканності	 полягає	 у	 тому,	 що	 вона	
«може	 як	 сприяти	 демократичному	 розвитку,	 так	 і	 підривати	 його».	 Таким	 чином,	
недоторканність	може	перешкоджати	боротьбі	з	корупцією	у	тих	же	державах,	до	яких	все	
ще	може	мати	відношення	аргумент	про	загрози.	

Варто	 зауважити,	 що	 у	 більшості	 розвинутих	 демократичних	 країнах	 народних	
депутатів	 (членів	 парламенту)	 можливо	 притягнути	 до	 кримінальної	 відповідальності	 без	
отримання	 попередньої	 згоди	 парламенту	 у	 випадку	 затримання	 їх	 на	 місці	 вчинення	
тяжкого	 або	 особливо	 тяжкого	 злочину.	 Відповідне	 положення	 передбачене	 у	 ст.	59	
Конституції	 Бельгії,	 ч.	2	 ст.	102	 Конституції	 Білорусії,	 ст.	70	 Конституції	 Болгарії,	 ст.	62	
Конституції	 Греції,	 ч.	3	 ст.	16	 Конституції	 Ірландії,	 ч.	4	 ст.	52	 Конституції	 Казахстану,	 ст.	46	
Конституції	 Німеччини,	 ст.	89	 Конституції	 Португалії,	 ст.	103	 Конституції	 Сербії,	 ст.	83	
Конституції	 Словенії,	 ст.	26	 Конституції	 Франції,	 ст.	75	 Конституції	 Хорватії,	 §	 8	 глави	 4	
Конституції	Швеції	та	ін.	

Таким	 чином,	 зважаючи	 на	 рекомендації	 Венеціанської	 комісії	 та	 критично	 оцінюючи	
сучасний	 рівень	 корупції	 в	 України,	 а	 також	 враховуючи	 передовий	 досвід	 розвинутих	
демократичних	країн,	на	наш	погляд,	потрібно	суттєво	обмежити	недоторканність	народних	
депутатів	України.	У	зв’язку	з	цим	ми	пропонуємо	положення	ч.	3	ст.	482	КПК	України	та	ч.	2	
ст.	27	 закону	 України	 «Про	 статус	 народного	 депутата	 України»	 викласти	 у	 такій	 редакції:	
«Обшук,	 затримання	 народного	 депутата	 України	 чи	 огляд	 його	 особистих	 речей	 і	 багажу,	
транспорту,	 жилого	 чи	 службового	 приміщення,	 а	 також	 порушення	 таємниці	 листування,	
телефонних	 розмов,	 телеграфної	 та	 іншої	 кореспонденції	 та	 застосування	 інших	 заходів,	 в	
тому	числі	негласних	слідчих	(розшукових)	дій,	що	відповідно	до	закону	обмежують	права	і	
свободи	 народного	 депутата	 України,	 допускається	 лише	 в	 разі,	 якщо	 Верховною	 Радою	
України	надано	згоду	на	притягнення	його	до	кримінальної	відповідальності,	 за	винятком	
випадків	 затримання	 народного	 депутата	 України	 під	 час	 вчинення	 тяжкого	 або	 особливо	
тяжкого	 злочину	 або	 одразу	 після	 його	 вчинення,	 якщо	 іншими	 способами	 одержати	
фактичні	дані	неможливо».	
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ДЕЯКІ	ПРОЦЕСУАЛЬНІ	АСПЕКТИ	ПРОБЛЕМНИХ	ПИТАНЬ	
ЩОДО	ОСКАРЖЕННЯ	ПОВІДОМЛЕННЯ	ОСОБІ	ПРО	ПІДОЗРУ	

Серед	 науковців	 і	 практиків	 продовжується	 дискусія	 щодо	 можливості	 оскарження	
процесуальних	 рішень,	 зокрема,	 повідомлення	 про	 підозру.	 Чинний	 КПК	 України	 у	
положеннях	 ст.	481	 чітко	 визначив	 суб’єктів,	 які	 уповноважені	 притягати	 до	 кримінальної	
відповідальності	 осіб,	 відносно	 яких	 здійснюється	 особливий	 порядок	 кримінального	
провадження.	 Враховуючи,	 що	 з	 моменту	 повідомлення	 особі	 про	 підозру	 у	 вчиненні	
кримінального	 правопорушення	 починається	 притягнення	 особи	 до	 кримінальної	
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