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Інститут депутатської недоторканності є одним з актуальних питань
у сучасному конституційному праві, яке викликає гостру полеміку
серед науковців та політиків. У суспільстві дане поняття асоціюється з
можливістю депутата уникнути відповідальності, скориставшись
депутатською недоторканністю, тому питання про її зняття піднімалося
майже перед кожними виборами народних депутатів України та
Президента України, ба більше, було ключовим аспектом. І лише
Верховна Рада України IX скликання виконала свою обіцянку,
прийнявши 3 вересня 2019 року Закон України «Про внесення змін до
статті 80 Конституції України (щодо недоторканності народних
депутатів України)»[1]. Тепер, із 1 січня 2020 року, дана стаття звучить
так: «Народні депутати України не несуть юридичної відповідальності
за результати голосування або висловлювання в парламенті та його
органах, за винятком відповідальності за образу чи наклеп» [2]. У такий
спосіб був збережений лише індемнітет депутата. Однак виникають
логічні запитання: депутатський імунітет був скасований чи, навпаки,
посилений; і як зараз притягують парламентарів до кримінальної
відповідальності?

Для початку потрібно охарактеризувати поняття депутатської
недоторканності та визначити її види. Депутатська недоторканність у
широкому сенсі – це юридична гарантія правового статусу депутата
щодо забезпечення ефективного здійснення своїх повноважень. Вона
поділяється на два види:по-перше, депутатський індемнітет означає, що
депутат не несе відповідальності за висловлювання та голосування в
парламенті (в Україні сьогодні передбачений ст. 80 Конституції
України [2]); депутатський імунітет(під ним ще розуміють депутатську
недоторканність у вузькому сенсі) – це захист депутата від кримінальної
відповідальності, арешту, затримання, обшуку та інших процесуальних
дій(в Україні до 2020 року передбачався ч. 3 ст. 80 Конституції
України [3]).
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Насамперед необхідно провести короткий історичний аналіз
конституційних актів України на предмет наявності інституту
депутатської недоторканності.

Конституція Української Народної Республіки, прийнята 29 квітня
1918 року, а саме її стаття 29 вказувала, що депутат «не може бути
потягнений до відповідальности за свою політичну діяльність» [4].

Відповідно до статті 34 Конституції УРСР 1937 року «депутат
Верховної Ради УРСР не може бути притягнений до судової
відповідальності або заарештований без згоди Верховної Ради УРСР, а в
період між сесіями Верховної Ради УРСР, – без згоди Президії
Верховної Ради УРСР» [5].

Згідно з Конституцією УРСР 1978 року, а саме її статтею 111,
«народний депутат України не може бути притягнутий до кримінальної
відповідальності, арештований або підданий заходам адміністративного
стягнення, які накладаються в судовому порядку, без згоди Верховної
Ради Української РСР, а в період між її сесіями – без згоди Президії
Верховної Ради Української РСР» [6].

Конституція України 1996 року до 2020 року в статті 80 містила
положення, що «народним депутатам України гарантується депутатська
недоторканність. Народні депутати України не несуть юридичної
відповідальності за результати голосування або висловлювання в
парламенті та його органах, за винятком відповідальності за образу чи
наклеп. Народні депутати України не можуть бути без згоди Верховної
Ради України притягнені до кримінальної відповідальності, затримані
чи заарештовані» [3].

Як підсумок, із наведеного історичного аналізу чітко зрозуміло, що в
конституційних актах України на різних етапах її становлення була
закріплена тенденція щодо надання депутатам недоторканності як
гарантії безперешкодного виконання своїх повноважень, свободи
думки, вираження поглядів та голосування в парламенті.

Перша згадка про зняття депутатського імунітету містилася серед
питань всеукраїнського референдуму 2000 року. На питання «чи згодні
Ви з необхідністю обмеження депутатської недоторканності народних
депутатів України і вилученням у зв'язку з цим частини третьої статті 80
Конституції України:»Народні депутати України не можуть бути без
згоди Верховної Ради України притягнені до кримінальної
відповідальності, затримані чи заарештовані?»« схвально відповіли 89%
громадян України [7]. Однак Верховна Рада України не реалізувала
відповідні законодавчі зміни.
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Сьогодні депутатського імунітету в Україні немає. Яка ж тоді наявна
процедура притягнення депутата до кримінальної відповідальності? Із
2020 року було внесено зміни до деяких законодавчих актів України
задля погодження зі статтею 80 Конституції України. Так,
Кримінальний процесуальний кодекс України було доповнено статтею
482-2, яка регулює особливості порядку притягнення до кримінальної
відповідальності, затримання, обрання запобіжного заходу, проведення
слідчих (розшукових) та негласних слідчих (розшукових) дій стосовно
народного депутата України [8]. Провівши аналіз даної статті, можна
виокремити такі основні моменти:

– по-перше, Генеральний прокурор відкриває кримінальне
провадження за фактом ймовірного правопорушення з боку народного
депутата України;

– по-друге, клопотання про дозвіл на затримання, обрання
запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою чи домашнього
арешту, обшук, порушення таємниці листування, телефонних розмов,
телеграфної та іншої кореспонденції, а також про застосування інших
заходів, у тому числі негласних слідчих (розшукових) дій, що
відповідно до закону обмежують права і свободи народного депутата
України, розгляд яких віднесено до повноважень слідчого судді, мають
бути погоджені Генеральним прокурором;

– по-третє, такі клопотання розглядаються за обов’язкової участі
народного депутата України, але якщо він без поважної причини не
прибув на судове засідання або не повідомив про причини своєї
відсутності, таке клопотання може розглядатися без його участі;

– по-четверте, затримання народного депутата України без дозволу
слідчого судді дозволяється лише в разі, якщо його застали під час
вчинення або безпосередньо після вчинення тяжкого або особливо
тяжкого злочину, пов’язаного із застосуванням насильства, або такого,
що спричинив загибель людини;

– по-п’яте, орган або посадові особи, які затримали народного
депутата України, повідомили йому про підозру або застосували до
нього запобіжний захід, або здійснили інші слідчі дії (крім обшуку та
негласних слідчих (розшукових) дій), зобов’язані негайно, але не
пізніше 24 години з моменту вчинення таких дій, повідомити про це
голову Верховної Ради України.

Отож, даний механізм встановлює повну залежність відкриття
кримінальних проваджень від Генерального прокурора, що може мати
наслідком неоднакове застосування кримінальної відповідальності до
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різних народних депутатів, тому тут присутній елемент корупції, що не
є цілком демократично.

Таку ж думку розділяє Сергій Алєксєєв, народний депутат України
IX скликання,голова підкомітету з питань діяльності органів
правопорядку Комітету Верховної Ради України з питань
правоохоронної діяльності. Він вважає, що рішення про притягнення
народних депутатів до кримінальної відповідальності має ухвалювати
Верховний Суд, а саме об’єднана палата Касаційного кримінального
суду, оскільки він «є незалежним суб’єктом і зможе забезпечити
справедливий порядок вирішення цих питань» [9]. Я повністю
підтримую даний варіант, адже в такому випадку рішення буде
винесено колегіальним органом, а не одноосібно Генеральним
прокурором, що виключає його монополію щодо цього питання, і в
такому разі зменшиться ризик корупції.

Не можна не згадати той факт, що Венеціанська комісія у 2015 році
вже надала висновок щодо тодішнього проєкту Закону України «Про
внесення змін до Конституції України (щодо недоторканності народних
депутатів України та суддів)», ініціатором якого був експрезидент
України Петро Порошенко. У ньому вона виступила проти
запропонованого в законопроєкті повного скасування депутатської
недоторканності. Комісія вказала, що «недоторканність може бути
перешкодою для боротьби з корупцією», проте «поточний стан
верховенства права в Україні ще не дозволяє повністю скасувати
депутатську недоторканність» [10].

Натомість було рекомендовано «запровадити інші механізми, що
можуть запобігти втручанню в діяльність парламенту і водночас
сприяти боротьбі з корупцією». Для прикладу була приведена модель,
яку застосовують в Італії. Так, «меншість членів парламенту
(наприклад, одна третина) матиме право оскаржувати до
Конституційного Суду затримання й судове переслідування члена
парламенту. Прокурори і звичайні судді будуть зобов’язані інформувати
парламент про порушення кримінальної справи щодо члена парламенту
та про видавання ордера на його арешт. Протягом зазначеного строку
парламентська меншість зможе оскаржити ці заходи до
Конституційного Суду, а дія останніх буде призупинена до прийняття
рішення Конституційним Судом»[10]. Отож, Комісія вже прописала
досить дієвий варіант порядку притягнення депутата до кримінальної
відповідальності. Однак даний законопроєкт через три роки було знято з
розгляду, а вже новий був прийнятий у вересні 2019 року, і зараз наявна
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зовсім інша вищезгадана процедура, тому в такий спосіб Верховна Рада
України вкотре не дослухалася порад Венеціанської комісії.

Підсумовуючи, можна з упевненістю сказати, що депутатська
недоторканність в Україні не була повністю скасована. По-перше,
індемнітет депутата як його гарантія був збережений, тому зараз
народні депутати не несуть відповідальності за вираження думок,
поглядів та голосування в парламенті. По-друге, де-юре імунітет був
скасований, однак де-факто його було посилено, адже наявний зараз
порядок притягнення депутата до кримінальної відповідальності
встановлює залежність Генерального прокурора щодо відкриття
кримінальних проваджень, тобто є ризик, що він буде зволікати з
притягненням народного депутата до відповідальності, або буде
упередженим, несправедливим щодо того чи іншого парламентаря.
Також,знаючи бажання народу щодо зняття депутатського імунітету,
висловлене на всеукраїнському референдумі 2000 року, політики
використовували це питання в корисних цілях задля здобуття перемоги
на виборах. Варто зазначити, що був проігнорований той факт, що
депутатська недоторканність була закріплена на конституційному рівні
в УНР та УРСР, і твердження Венеціанської комісії про те, що поточний
стан верховенства права в Україні ще не дозволяє повністю скасувати
депутатську недоторканність. Тому, на мою думку, її взагалі не варто
було знімати з парламентарів.

Оскільки імунітет депутата все-таки був знятий в Україні, то задля
більш справедливого розгляду кримінальних справ щодо народного
депутата Верховній Раді України вже сьогодні потрібно в
першочерговому порядку трансформувати механізм притягнення
депутата до кримінальної відповідальності, змінивши суб’єкта
відкриття провадження та взявши до уваги рекомендації Венеціанської
комісії. Саме в такий спосіб депутатський імунітет буде скасований не
лише законодавчо, але й реально
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